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Dagordningen 

• Godkändes 

Föregående protokoll 

• Styrelsen 14/5 lades till handlingarna.  

Skrivelser 

• Remiss – idrottspolitiskt program – inga synpunkter att skicka in. 
• Södermanlands Scoutdistrikts nyhetsbrev 
• Scouternas nyhetsbrev juni 
• Inbjudan till Föreningsdagen 4/8 vid Djulö under Katrineholmsveckan. Vi avstår. 

 

Aktuellt från avdelningarna 

• Annonsering inför  höstterminen. Diskussion behövs om omfattningen beroende på 
ledartillgången. 

• Träff om särskild vuxenrekrytering  i oktober med Fredrik Kadesjö. 
• Terminen startar v.35 och v.36 för Spårare. 
• Ansvariga Spårarledare saknas!  
• Träff om ledarsituationen inför hösten måndag 12/8 kl. 19:00 

 
 

• Familjescouterna: Börjar 1/9 
• Vilddjuren: Se föregående protokoll. 
• Rävungarna: Ca.20 scouter, bra stöttning från Utmanare 



• Björnungarna: Ca. 20 scouter, bra med ledare 
• Skogstrollen: Bra, stort manfall, avslutade terminen med 9 medlemmar, kan bero på några 

få lite mer livliga scouter. Tre ledare som fortsätter till hösten. Funkar bra ihop. Har 
under våren försökt med ett färdigt program från Scouterna, Atlantis, fungerade så där. 

• Skogsrövarna: Cirka 25, sex ledare som funkar bra. En ny ledare på gång och en som 
troligtvis slutar 

• Rovfåglarna: På pappret ca. 25. Mer interna konflikter än vanligt. Har reflekterat över att 
bättre (mer) planering kanske kan hjälpa. Fler kan ha speciella behov som de vill att alla 
ska acceptera men inte varit mottagliga för att acceptera andras behov (?). Detta har gjort 
gruppen orolig och det har känts tungt för ledarna. 

• Knappast: 10-15 personer varje möte. Det saknas ledare som styr upp. Mer varierat 
program? Projekt? Att jobba mer långsiktigt mot ett gemensamt mål? 

 

Scoutgården, Scoutstugan, material etc. 

• Tillsyn under sommaren. Lista finns att fylla i. 
• Renovering av klätterväggen behövs.  
• Tälten fungerade bra på lägret 

 

Ekonomi 

• Återbäring Scoutshopen, våren 2019: 674,40 kr 
• Aktivitetsrapportering till Sensus. Pelle har kontakt och återkommer till styrelsen. 
• Sponsring från Sörmlands Sparbank, 8000kr som kåren erhöll på Nationaldagen. Baserat 

på personer som bokat rådgivning och angett scoutkåren som förening att stödja. 
• Ev. stöd från Katrineholm-Backa Rotary? Lasse Skoog har blivit kontaktad. Bör vara en 

speciell aktivitet riktad till alla i kåren. 
• Majblommeförsäljning gick sämre än förra året. Diskussion om vad det kan bero på. 

 

Läger 2020 

• Lena kontaktperson från kåren gentemot distriktet. Förslag att åka på Dalacamp på 
Kopparbo. 

• Inbjudan har kommit till Vasaläger i Kalmar. 

 

110-årsjubileum 2020 

• Eventuellt en jubileumshajk till reducerat pris för alla medlemmar. Med i planeringen 
inför 2020. 

 

Övriga aktuella, kommande aktiviteter  

• Summer Camp v. 27. Fyra utmanare sommarjobbar. 
• World Scout Jamboree. 12 scouter, en ledare och en IST 



• Katrineholmsveckan, Barnens dag 5/8 i Stadsparken. 
• Höstplaneringen 25/8, kl.9:30-16, inleds med fika 
• KO-träff 9/9 

 
• Scoutforum på Brittmäss 13-15/9. Deltagare från 15 år är välkomna. Sista anmälningsdag 

31/8. Deltagaravgift 300 kronor/person. Information till Knappast via Sigge. 
 

Beslutade att kåren betalar deltagaravgiften för kårens medlemmar som vill åka till Scoutforum 
 
Övriga genomförda aktiviteter, deltagande etc.  

• Majblommeförsäljning  
• Katrineholm Pride 25/5  
• Wild Scouts-lägret 30/5 - 2/6, ca 65 deltagare från kåren.  
• Nationaldagen 6/6 

 

Övriga frågor 

• Vadsbo Blacksta bakluckeloppis 6/7 
• Ska scouterna få märken för att hjälpa till vid kåraktiviteter? Förslag så att det ska bli 

lättare för fler att ställa upp 
• Vi måste få fler vuxna att engagera sig. Återgå till lapp? Kanske ställa krav på föräldrar att 

hjälpa till på samma sätt som i idrottsföreningar? 

 

 

Ordförande   Sekreterare 
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