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Dagordningen 

• Godkändes. 

 

Föregående protokoll 

• Styrelsen 26/2-1019 lades till handlingarna. Påminnelse till alla om de olika 
kontaktpersonerna för respektive avdelning. 

• Kårstämma 19/3 klart. 
 

Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev. Scoutforum på Gilwell och Brittmäss 13-15/9 
• Förfrågan från Lyckliga gatorna om påsklovsaktivitet. Vi avböjer. 
• Katrineholms kommun om föreningskonferens 4/5. Pelle anmäler sig. 
• Katrineholms Pride om vi vill hålla i någon aktivitet 20-25/5. Vi avböjer pga. 

lägerförberedelser men lämnar öppet för att delta i Pridetåget 25/5. 
• Nyhetsbrev från Scoutnet. 

 

Aktuellt från avdelningarna 

• Familjescouterna ok. 
• Rävungarna och Björnungarna har haft hajker på Scoutgården med mattema.  
• Skogstrollen och Skogsrövarana har haft hajker i Scoutstugan. 
• Rovfåglarna har haft patrullhajker i patrull-lyorna på Scoutgården 



• Vilddjuren ok. 
• Knappast som vanligt 

 

Kårstämma 

• Uppföljning: Viktigt att tidigt prata med föräldrar om ev. ledarintresse inför kommande 
år. Mer genomarbetade brouppgifter, kanske tillsammans med respektive kontaktperson i 
styrelsen. 

• Hur genomför vi vår verksamhetsplan? Diskussioner om att vi fortsätter enligt plan och 
att det ser positivt ut. Viktigt med ledarvård. Pelle skickar påminnelse om prioriteringar 
till avdelningsansvariga. 

  

Ekonomi 

• Inköp av tält genomfört. 15 stycken inköpta för 4062:-/st. 
• Diskussion om sponsring av avgifter för scouter med sämre ekonomiska förutsättningar 

så att alla ska ha chans att kunna delta på lika villkor. Pelle skriver ett informationsbrev 
om hur man kan söka ekonomiskt stöd från Scouternas stödfond och Majblomman, som 
skickas ut till alla föräldrar. 

• Statsbidragsansökningarna är klara och inskickade. 

 

Läger 2019 och 2020 

• 2019 på Brittmäss 30/5-2/6 med Wildscout-tema. Anmälan senast 5/5. Planeringsmöten 
har genomförts och arbetet går enligt plan. 

• 2020 är Dalacamp det gemensamma lägret för distriktet. Första planeringsmötet under 
DM-helgen 4-5/5. Gärna en från varje kår eller två från varje krets. Lena deltar från kåren. 

 

Scoutgården, Scoutstugan, material 

• Tälten är uppburna på vinden och redo för att användas. 
• Inget nytt på larmfronten. Pierre försöker få tag på någon annan installatör än 

ursprungsplanen. 
• Christina fortsätter som bokningsansvarig för kanotuthyrningen men körningarna får 

ordnas gång efter gång. Priset fastställs till 150:-/dag och kanot, alternativt 250:-/dygn och 
kanot samt 35:-/mil vid utkörning. 

• Renovering/lagning av eldplatsen och bryggan vid Scoutgården genomförs 13-14/4. 
 

Övriga aktuella aktiviteter 

• St Georg 23/4 firas traditionsenligt på Gastuberg med korvgrillning på Scoutgården efteråt. 
• Valborg 30/4. Planering enligt plan, allt går bra. 



• DM 4-5/5. Katrineholm har planerat kontroller till Äventyrarspåret. Rovfåglarna och 
Knappast har hajk lördag – söndag. Övriga deltagare från kåren deltar endast på söndagen. 

 

Övriga genomförda aktiviteter 

• Kretsträff i Vingåker 5/3. Pelle, Anna-Karin, Anette, Lena, Rami och Linnéa deltog. DM-
planering, lägerplanering, kretsdag höst i Valla 6/10 och kretsträff i Katrineholm 15/10. 

• Rekryteringsutbildning i Eskilstuna 24/3. Pelle deltog. 
• Distriktsstämma i Gnesta 25/3. Lena och Pierre deltog. 6 av 11 kårer representerade. 

Diskussioner om ev. interaktiva möten. Eventuellt distriktsläger 2021 diskuterades men då 
behövs en planeringsgrupp tillsättas i vår. 

• Vår egna utbildningsdag 7/4. Blandade aktiviteter, 13 deltagare. 

 

Övriga frågor 

• Klätterväggen behöver repareras. Skivor behöver bytas ut och fler grepp. Förslag på 
olikfärgade grepp som bildar olika klätterslingor. Delar av arbete bör kunna utföras av 
sommarjobbare. Christina pratar med Charlotta om hjälp med dragning av nya leder. 
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