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Närvarande: Pelle Andersson, Anette Magnussen, Christina Eriksson, Roland Eriksson, Lena 
Wieselgren, Åsa Tolbäcken, Karin Augustsson Lindblad, Ulrika Gustafsson 

Inte närvarande: Sigge Tolbäcken Eliasson, Maria Kjellstedt, Pierre Karlsson 

 

Dagordningen 

• Godkändes 

 

Föregående protokoll 

• Styrelsen 29/1 lades till handlingarna. Önskan finns om att de justerade protokollen 
skickas ut tidigare. 
 

Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev. 
• Scoutnets nyhetsbrev om datum för fakturering, statsbidrag och gallring av uppgifter 

enligt GDPR. 
• Katrineholms Idrottsallians, besked om konkurs. 
• Feriearbeten 2019. Fyra utmanare har anmält sitt intresse till Pelle. De får söka som 

vanligt via kommunen och önska att de vill jobba med scouterna. 
• Tidningen Sörmlandsbygden, ”Föreningsracet”, erbjudande om att sälja prenumerationer. 

Vi är inte intresserade. 
 

Aktuellt från avdelningarna 

Vargungarna pausar under vårterminen på grund av ledarbrist. De scouter som meddelat att de 
vill fortsätta har erbjudits plats på de övriga två Spåraravdelningarna. 

 

 



Kontaktpersoner för varje avdelning: 

• Rävungarna: Pierre Karlsson 
• Björnungarna: Maria Kjellstedt 
• Skogstrollen: Åsa Tolbäcken 
• Skogsrövarna: Christina Eriksson 
• Rovfåglarna: Ulrika Gustafsson 
• Knappast: Sigge Tolbäcken Eliasson 
• Familjescouterna: Pelle Andersson 
• Vilddjuren: Pelle Andersson 

 

Kårstämma 19/3 

• Kallelse är uppsatt på kårens anslagstavla, dagordning som inkluderar stadgeenliga 
ärenden kommer att anslås senast två veckor före stämman. 

o Verksamhetsberättelse, Åsa skriver. 
o Bokslut, revision, Pelle och Lena ser till att det blir klart. 
o Verksamhetsplan, budget, Pelle och Lena ser till att det blir klart. 
o Motioner, ännu inga inkomna. 

• Ledarmöte hålls efter stämman. Fokus på verksamhetsplanen för 2019. 

 

Valborg 2019 

Lena preliminärbokar scenvagnen och korvvagnen som ägs av kommunen och vi lämnar 
definitivt besked till kommunen efter kårstämman. Ambitionen finns att arrangera men vi 
behöver först ha klart med bemanning och ansvariga för inför 30/4. Lena sköter pappersarbetet. 

 

Ekonomi 

• Kåren har nu ett bankkort. 
• Ny kontaktperson på Sörmlands sparbank för kåren är Karolina Askenbom. 

 

Utbildning 

• Klätterutbildning. Fem anmälda, start söndag 3/3. 
• Utbildningsdag 7/4. Vår egna för alla ledare på Scoutgården. 
• Trygga möten utbildningskväll genomförd 25/2. 

 

Läger 2019 

Första inbjudan är klar. Se bilaga. Pelle sprider information om vad som gäller för ledare.  

 



 

Scoutgården, Scoutstugan, material 

Beslutades att avsätta 20000 kronor till nya element i Scoutgården. 

• Roland Eriksson har skänkt 20-25 allmogeverktyg som är cirka 100 år gamla som 
kommer att användas på avdelningarna i utbildningssyfte. De finns uppsatta på väggen i 
stora lekrummet. 

• Två eldplatser vid Scoutstugan ska ställas i ordning. Lena pratar med Daniel. 

 

Övriga aktuella, kommande aktiviteter 

• Kretsträff med läger- och DM-planering i Vingåker 5/3. Anette, Pelle, Linnéa och Lena 
åker. Eventuellt fler. Vi kommer att ansvara för Äventyrarspåret på DM. 

• Rekryteringsutbildning, i Eskilstuna 24/3. Pelle är en av utbildarna tillsammans med 
Fredrik Kadesjö och Roger Eriksson från Sensus. Åsa deltar. 

• S:t Georg 23/4. Pelle fixar program. 

Övriga genomförda aktiviteter 

• Skidkväll 4/2. Välbesökt, oklart hur många men 70 par skidor hade hyrts ut. En lyckad 
kväll. 

• Faluhajk 8-10/2. 28 personer, 20 deltagare och åtta ledare. Utfallet blev 1040:- minus. 
• Aktivitetsdag i Duveholmshallen på Sportlovet 20/2. Jamboreegruppen berättade om 

Scouterna för intresserade. 
• Barnens Vasalopp 21/2, Jamboreegruppen grillade korv och delade ut blåbärssoppa. 
• Åsa Tolbäcken är klar med sin Treklöver Gilwell-utbildning. 

 

Inga övriga frågor 

 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

Pelle Andersson   Åsa Tolbäcken 
  

     

 


