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Dagordning 

Godkändes 

Föregående protokoll 

Styrelse 24/9 lades till handlingarna. Kårstämma 10/10 inte justerat ännu. 
 

Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev september, oktober 
• Scoutnet nyhetsbrev 

 

Läget på avdelningarna 

• Björnungarna: Bra, 24 scouter, har haft föräldramöte med Åsa. 
• Rävungarna: Bra, 21 scouter, har haft föräldramöte med Åsa. 
• Skogstrollen: Bra, har haft föräldramöte med Åsa. 
• Skogsrövarna: Konstaterar att för att kunna lösa problem måste man veta vad problemet 

är. Diskussioner om bl.a. detta på föräldramöte med Åsa. 
• Rovfåglarna: 29 scouter, viktigt att hålla dem sysselsatta, tycker om att kramas i hög, fem 

patruller, har haft en brandövning, har haft föräldramöte med Pelle. 
• Knappast: Kommer inte ha något föräldramöte, 10-15 scouter på varje möte, fem nya 

invigda, bra stämning. 
• Familjescouterna: Bra, planerar en eventuell övernattning. 
• Vilddjuren. Bra, några nya medlemmar. 



 

110-årsjubileum, rapport från Jubileumsgruppen 

• Biblioteket är positivt inställda till en utställning. Man kan kostnadsfritt boka 
tvåveckorsperioder och då få disponera låsbara glasmontrar. Onsdagsgruppen kollar 
lediga tider under våren och hösten. 

• Tidigare medlemmen Jimmy arbetar på Sörmlands Nyheter och kommer att skriva en 
artikel om kårens jubileum med tema ”Dåtid, nutid och framtid”. 

• Kårhajk planeras under våren på Scoutgården. Eventuellt bjuda in gamla scouter till 
hajken? 

• Kretsdagen som kåren ansvarar för planeras att genomföras centralt i Katrineholm. 
• Jubileumsskrift likt den som togs fram till 70-årsfirandet? 

 
Kårstämma 10/10, uppföljning 

• Valberedningen vald fram till vårstämman. De önskar att bli ersatta. 
• Val av ombud till Demokratijamboree görs på vårstämman. 
• Fundera på hur vi gör/genomför stämman. Enklare? Kortare? Mer tillgänglig för yngre 

medlemmar? 
 

Scoutgården, Scoutstugan, material etc. 

• Klätterväggen klar 
 
Beslutades att godkänna kostnaden för renoveringen av klätterväggen, 1500  kronor efter att 
Sensus gett 5000 kronor i bidrag. 
 

• Larmet. Magnus K har inventerat inköpta grejor i förrådet. Han kontaktar Stefan om 
materialkomletteringar innan han genomför arbetet. 

• Taket på sjöförrådet är ännu inte åtgärdat. Ingen akut brådska inför vintern. 
• Båtmotorn behöver flyttas från stugan till Scoutgården. Anette pratar med Daniel. 
• Förslag på inköp av (manuell) vedklyv 

 
Beslutades att köpa en manuell vedklyv för 1600 kronor. Lena beställer. 

 

Ekonomi 

• Rapport från avtalsdialog med kommunen 23/10. Pelle, Pierre och Lena deltog. 
Kommunen vill ha tydligare specificerat vad vi vill göra, t.ex. renovera toaletter, bygga ett 
nytt garage. Det finns en poäng att med att peka på dyra saker vi vill genomföra så att 
Service- och teknikförvaltningen har mer konkreta förslag inför sin egen 
budgetframställan inför kommunfullmäktige. Förvaltningen vill gärna veta mer om 110-
årsjubiléet. 

• Kostnad för deltagande i Redo för naturen-kurs 9/11 
 

Beslutades att kåren betalat kursavgiften på 300 kronor per deltagande kårmedlem som 
eventuellt deltar. 
 
• Bidrag Sensus, 5000kr till klätterväggen (totalkostnad ca 6500kr) 



• Bidrag från Rotary? Pelle har skickat meddelande men ännu inte fått svar. Det vi vet är att 
det de sponsrar ska vara till för många. 

• Bidrag från ICA Maxi? Det finns en möjlighet att söka bidrag från deras föreningsfond 
fram till 30/11. De kan ev. ersätta för konkreta kostnader. Vi tar upp frågan igen på nästa 
styrelsemöte. 

• Sponsorhuset har hört av sig igen. Vi har tidigare sagt ifrån och det kvarstår. Pelle svarar 
dem att de inte behöver höra av sig mer. 

• Lägret 2019, förlust på totalt 444 kronor för kåren. 
• Valborgsfirandet, vinst 4675 kronor. 
• Majblommeförsäljningen, vinst 12338 kronor. 
• Knappastbalen. Distriktet kommer att betala lokalen om det blir fler är 25 anmälda. 

Styrelsen konstaterar att planeringen inte på långa vägar varit optimal. Knappast kommer 
att utvärdera arrangemanget efteråt. Ännu oklart vem som står för kostnaden av lokalen 
om det inte blir någon bal. 

 

Julmarknaden 

• Planering går enligt plan. 

 

Övriga aktuella, kommande aktiviteter  

• Introduktion för nya vuxna med Fredrik Kadesjö, onsdag 6/11. 
• Leda Scouting i Katrineholm 16-17/11. 
• Julgröten 18/12. 
• Vårplanering 12/1. 
• Läger 2020, Dalacamp vecka 31. Kostnaden är 2200 kronor per person för hela veckan. 

Inför nästa styrelsemöte kollar Pelle upp om Spårarledarna tänker åka och tar fram ett 
underlag som kan ligga till grund för att kåren ska kunna sponsra varje deltagare från 
kåren för att få ner kostnaden till under 2000 kronor. 
 

Övriga genomförda aktiviteter, deltagande etc.  

• Föräldramöten på avdelningar. 
• Världens barn-insamling 4-5/10 gav 11500 kronor plus Swish samlades in av ca. 20 

scouter och 6 vuxna. 
• Kretsdag 6/10, Valla. Cirka 25 scouter, föräldrar och syskon deltog från Katrineholm. 
• Kretsträff 15/10, Katrineholm. Diskussion om att anpassa aktiviteterna på kommande 

kretsdagar mer till Äventyrare 
• Distriktsstämma 20/10, Strängnäs. Pelle och Anna-Karin deltog från kåren. Diskussion 

om hur man kan göra distriktsstämman mer intressant i framtiden. 
• Trygga Möten 28/10. 7 deltagare. 

 

Övriga frågor 

• Upptäckarna ska till Finspångs badhus 9/11. Det finns en upplevd bristande 
kommunikation mellan de två avdelningarna. 

Beslutades att kåren betalar inträde på 60 kronor per person för upptäckarscouter och ledare. 



• Faluhajk 2020 

Beslutades att kåren sponsrar med max 300 kronor per person. 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

Åsa Tolbäcken  Pelle Andersson 

 

 


