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Dagordningen 

Godkändes 

Föregående protokoll 

Styrelse 11/6 och 12/8 lades till handlingarna. 
 

Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev augusti 
• Scoutnet-nyhetsbrev 
• Södermanlands scoutdistrikt nyhetsbrev 
• Förfrågan om julskyltningen 1/12 samt Tomtenatta 19/12 från Katrineholms kommun. 

Sigge frågar Knappast om de är intresserade av att medverka med Minijulmarknad på 
Tomtenatta. 

• ICA Maxi United. Sponsrar föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Går 
att ansöka om medel till specifika aktiviteter.  

 

Höstplaneringen 25/8 och terminsstarten, uppföljning 

Läget på avdelningarna: 
 

• Knappast:  
o Sigge är ny ansvarig ledare 
o Vissa reformer kommer att genomföras i ett försök att implementera nya tankar 

och ideér med förhoppningsvis ett bättre program utifrån scouternas egna 
önskemål och samtidigt få med målspåren. 



o Sigge ber om att bli informerad om frågor till eller om Knappast inkommer via 
andra ledamöter i styrelsen så att Knappastledarna får en bättre helhetsbild. 

o Invigningshajk kommer att äga rum 4-6/10. 
o Från en förälder har det sagts att Knappast fungerar bättre nu efter sommaren. 

• Rovfåglarna:  
o Cirka 25 scouter, några har försvunnit från i våras. 
o Ledarläget hyfsat och de hade tur som fick bra hjälp från andra ledare och 

föräldrar i samband med terminsstarten. 
o Invigningshajk till helgen. 

• Skogsrövarna: 
o Ingen representant på plats. 

• Skogstrollen:  
o Cirka 15 scouter och fyra ledare. 
o Fungerar bra. 
o Planeringen för höstterminen ännu inte helt klar. 
o Har eventuellt hajk 18/10. 
o Ambition att bygga bihotell under höstterminen. 

• Vilddjuren: 
o Har haft tre träffar efter sommaren. 
o Pelle har, efter inbjudan, besökt föräldramöte på särskolan vilket resulterade i fyra 

nya medlemmar. 
• Rävungarna: 

o Cirka 20 scouter och ok med ledare. 
o Pelle fortsätter som ansvarig men Maria M. ansvarar lite mer för programmet. 

• Björnungarna: 
o Gruppen håller på att lära känna varandra, både ledare och scouter. 
o Det känns positivt. 

• Familjescouterna: 
o Har träffats två gånger efter sommaren. 
o Tre nya medlemmar. 
o Pär Larsson lite mer ansvarig än övriga. 

 
Föräldramöten och -rekrytering 
 

• Åsa besöker samtliga avdelningarna med samma agenda. Information kommer att ges till  
föräldrar bl.a. om hur man kan engagera sig som vuxen.  Viktigt att avdramatisera och att 
de som vill engagera sig kan sätta sina egna ramar.  

• Den 6/11 kommer Fredrik Kadesjö att hålla i ett möte på scoutgården om att engagera 
sig som vuxen. Information kommer att delas på hemsidan, föräldramöten och via 
Facebookgrupperna. 
 

Jubileumsgruppen och -planer för 2020 
 
Den gruppen som bildades på höstplaneringen som har till uppgift att planera inför kårens 110-
årsjubileum 2020 har träffats en gång. Gruppen ska träffas igen 6/10 för att göra en 
sammanställning av förslag och presentera dem på kårstämman. 
 
 Förslag på vad kåren skulle kunna göra: 

• Utställning på biblioteket 
• Ny historisk text. Senast uppdaterad 1980 



• Förlägga kretsdag 2020 på stan 
• Jubileumssittning för kåren. 
• Jubileumshajk 
• Bjuda in kungen 

 

Kårstämma 10/10 

• Dagordning och  kallelse:  Pelle har gjort förslag som kommer att anslås på Scoutgårdens 
anslagstavla och via hemsidan senast torsdag 26/9. 

• Valberedning är informerad och i arbete. 
• Proposition om kårstadgar: Förslag om att ändra ”bäverscouter” till ”familjescouter” 
• Fikaansvarig till stämman: Christina fixar smörgåstårta 
• Frågor för ledarmöte:  

o 110-årsjubileum 
o Läger 2020 

 

Scoutgården, Scoutstugan, material etc. 

 
• Klätterväggen kommer att iordningställas i helgen av Charlotta med pojkvän och Andreas 

J. 
• Larmet: Pierre har pratat med Magnus Kjellstedt som kan installera larmet.   
• Brunnen vid Scoutstugan: Locket till brunnen/källan är ruttet och behöver fixas. 
• Eldstäderna vid Scoutstugan behöver bli färdiga. 
• Taket till boden vid Scoutstugan: Onsdagsgruppen lagar det efter att klätterväggen är klar. 
• Taket till Scoutstugan behöver borstas av: Något för Knappast? 

 
Diskussion om att upprätta en underhållsplan för Scoutgården och Scoutstugan. 
 
 
Ekonomi 

• Överskott från Wild Scouts-lägret kommer att fördelas proportionerligt mellan 
deltagande kårer i förhållande till antal deltagare. För Katrineholms del blir resultatet 
plus/minus/noll, dvs. överskottet täcker kostnad för ledaravgifter och transporter. 

• Underlag/ansökan till kommunen inför avtalsdialog har sammanställts av Pelle, Pierre 
och Lena. Se bilaga. Deadline 30/9. 
 

Beslutades att skicka in bifogad ansökan med kompletteringen om att det finns ett behov av att 
bygga ett garage eller skjul till släpkärrorna. 
 

• Ansökan om bidrag för utmanares deltagande i HHiSS 
 

Beslutades att bevilja bidrag till Knappast på 300:- för startavgiften. 
 

• Annonsering i Nyinflyttad Katrineholm 
 

Beslutades att inte fortsätta att annonsera i tidningen Nyinflyttad: 
 



• Medlemsavgift för familjescouter upp till 7 år (med anledning av beslut på Scouternas 
stämma om reducerad förbundsavgift)? 
 

Beslutades att lämna den som den är idag för kårens familjescouter, eftersom vi redan beslutat 
om reducerad avgift för familjescouterna. 
 

• Knappastbal 30/11. Bidrag är sökt från distriktet för att täcka lokalkostnaderna. Resten är 
oklart. Sigge ser till att mer information kommer till styrelsen. 

 
 

Övriga aktuella, kommande aktiviteter  

• Världens barn-insamling 4-5/10 
• Kretsdag 6/10, Valla 
• Kretsträff 15/10, Katrineholm 

o Pelle skickar ut inbjudan 
o Christina fixar fika 

• Distriktsstämma 20/10, Strängnäs.  
o Kåren ombud väljs på kårstämman.  
o Kim D. avgår som ordförande och Helle från Katrineholm kandiderar till ny 

ordförande. 
• Trygga Möten 28/10 på scoutgården. 
• Fikaansvariga på kommande styrelsemöten: 

o 29/10 Pierre 
o 21/11 Ulrika 
o 16/12 Lena 

 

Övriga genomförda aktiviteter, deltagande etc.  

• KO-träff, Flen 9/9.  
o Man kom överens om att tillsätta en grupp som planerar inför en gemensam resa 

till Dalacamp 2020.  
o Torshällas scoutgård har brunnit ner och de söker nu efter material om någon kår 

har ”lite extra”.  
o Lägerkommitté inför 2021? Kanske dags att bilda en grupp som kan arbeta med 

ett distriktsläger för främst yngre. 
 

• Scoutforum, Brittmäss 13-15/9. Pelle, Anna-Karin och Maria M. deltog. 
• Introduktion scoutkunskaper m.m. 18/9 genomfördes på Scoutgården för sex nya ledare. 

 

Övriga frågor 

 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

Pelle Andersson  Åsa Tolbäcken 


