
Styrelsemöte Ålems scoutkår 16 maj 2018 
 
Närvarande: Fredrik, Fredric, Hasse, Jenny, Malin 
 

● Styrelsen 
○ Firmateckning 

Styrelsen beslutar att kassören Lars Scheibling, 9208178831, och 
kårordförande Malin Lindh, 7102122905,  står som firmatecknare var för sig. 
Malin anmäler till Boverket. 

○ Medlemsregistret 
Sedan förra mötet har 2 medlemmar önskat att bli utskrivna, och 1 medlem att 
bli inskriven, detta beviljas av styrelsen. 

 
● Ekonomi 

○ Aktuellt saldo är 38 518 kronor. Det har gått lite pengar nu till renoveringen. 
○ Malin mailar Hasse scoutlistan över Legend2018. 

 
 

● Ledarna 
○ Då vi i dagsläget har relativt god ekonomi beslutar vi att kostnader för ledare 

på läger och hajker ska kåren betala för. 
○ Vi beslutar att Fredric Johansson, i enlighet med vår handlingsplan, ska gå 

Scouternas ledarutbildning “Leda avdelning” den 29-30 september och 17-18 
november. vidare bestäms att nya medlemmar i kårstyrelsen ska erbjudas att 
gå Scouternas kårutbildning “Leda kår” 19-20 oktober. Anmälan sker till 
kårordförande senast den 1 september. 
Båda dessa utbildningar betalar kåren, vi söker sedan ersättning från distriktet 
för dessa. 
 

● Avdelningarna 
○ Spårarna: Har varit iväg på DM där de presterade efter bästa förmåga. De 

skulle åkt och hälsat på gillescouterna, men de var för få anmälda så den 
träffen har vi skjutit till hösten. 

○ Upptäckarna: Var också på DM och presterade minst lika bra. De har också 
haft vandringshajk i strålande solsken. 

○ Hösten: Vi planerar att 06-scouterna stannar kvar i Upptäckargruppen men tar 
en mer ledande roll.  

○ Byggnationen av vindskydd skjuts upp till hösten, då det läggs i scouternas 
teminsschema, likaså den planerade hajken till Pålsvik. 

 
● Stugan 

○ Vi bestämmer att vi under träffen den 30 maj bjuder in föräldrar och hela 
styrelsen för att hjälpa till med att städa stugan inför sommarens uthyrningar. 
Jenny gör upp städschema och håller i trådarna. 

○ Malin tar kontakt med Mönsterås bostäder angående nyckel till Nabbevägen. 
 



● Aktiviteter 
○ Kårhajken bestäms till Gäddenäs. Scouterna paddlar dit och vi övernattar i 

viken. 
○ Nabbedagen: vi kommer att delta om det finns scouter som vill vara med. Vi 

funderar på att köra på lotter och pinnbröd. 
○ Legend2018: Ett första informationsbrev har gått ut till de föräldrar vars 

scouter ska följa med till årets sommarläger på Ljungnäs, Rockneby. Vi 
planerar också ett inför lägermöte den 15 juli för scouter och föräldrar. 
Ledarna träffas vecka 29 för att ordna med kårpackningen.  

○ Upptaktsmöte planeras till vecka 33 för höstens planering av aktiviteter. 
 
 
 
 
Mötets sekreterare ___________________________________ 

Malin Lindh, kårordförande  
 
Mötets justerare ________________________________ 

Jenny Klase, medlemsregistrerare  

 

 


