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Dagordning 

• Godkändes 

Föregående protokoll 

• Styrelse 29/10 lades till handlingarna efter justering av en formulering. Kårstämma 10/10 
lades till handlingarna. 
 

Skrivelser 

• Inga inkomna skrivelser. 

 

Julmarknaden 

Åsa rapporterar att planeringen är helt under kontroll.  

• Gott om vuxna och Utmanare som hjälper till.  
• Alla avdelningar har något de bidrar med.  
• Information uppe på kommunens digitala anslagstavlor. 
• Kan bli brist på lotterivinster men vi anpassar oss efter vad som inkommer. 
• Förhållandevis få lappar från scouterna har lämnats in om vad de bidrar med men det 

brukar ordna sig. Av cirka 120 utdelade har cirka 30 inkommit. 
• Nytt för i år är ett särskilt scoutlotteri med endast profilprodukter från Scouterna. 
• Kilab har sponsrat med 1500kronor. 



• Allt borde fungera med hjälp av de som varit med tidigare och de föräldrar som uttryckt 
att de gärna hjälper till.  

 

Läger 2020- Dalacamp 9 

• Ännu inte klart vilka åldersgrupper som deltar från Katrineholms scoutkår. Spårarledarna 
har inte hunnit prata om de ska med eller inte. En absolut förutsättning för kåren ska 
delta är att det finns tillräckligt många ledare som åker med.. Pelle skickar ut information 
så att beslut kan tas gemensamt på vårplaneringen 12/1-2020. 

• Avgiften är 2050 kronor per person för hel period och 990 kronor för kort period. 

Beslutades att kåren betalar del av lägeravgiften för deltagande scouter som är medlemmar i 
Katrineholms scoutkår. 90 för halv period och 100 för hel. 

 

Scoutgården, Scoutstugan, material etc. 

• Toarenovering:  En offert har inkommit. Vi räknar inte med att göra det förrän tidigast 
sommaren 2020. Diskussion om omfattningen av renovering. Tas upp på nästa 
styrelsemöte 

• Skjul/garage för släpen: Offert har inkommit på 100000 kronor. KTC tar 1000 kronor 
per kvadratmeter, totalt 50000. Lasse och Torsten tar ny kontakt med KTC om 
förtydligande om vad som ingår. Riktsumman i bidragsansökan är satt till en kostnad på 
50000.  

• Taket på Scoutgården behöver bytas inom en femårsperiod 

 

Läget på avdelningarna 

• Ny lista på kontaktpersoner i styrelsen för avdelningarna tas fram till nästa styrelsemöte. 

 

110-årsjubileum, rapport från Jubileumsgruppen 

• Jubileumsgruppen har inget nytt att rapportera. 
• Det behövs fler medlemmar till jubileumsgruppen för att planera och genomföra de 

tänkta aktiviteterna. 
• Förslag på datum för jubileumshajk presenteras på vårplaneringen. Någon av de två sista 

helgerna i maj?  

 

Ekonomi 

• Bidragsmöjligheter: Ännu inget svar från Rotary.  
• Förslag om att söka bidrag från ICA Maxi till skidkvällen. Pelle skriver en ansökan. 
• Hur ska vi hantera fastighetsfonden? Saldot är 119000 kronor. Hur mycket ska sättas av 

till fastighetsfonden för året? Förslag till nästa styrelsemöte. 



• Hur bokför vi överskott från SummerCamp? 11000 kronor, kan användas för att täcka 
kostnader för användning av egna lokaler och material vid planering och genomförande, 
bl.a. användning av kanoter under Summer Camp. 

 

Övriga aktuella, kommande aktiviteter  

• Knappastbalen 30/11. Lokalen betald. Fler än 25 anmälda. 
• Julgröten 18/12. Lista kommer uppe efter julmarknaden. 
• Vårplanering 12/1-2020 klockan 13-16 på Scoutgården. 
• Skidkväll 3/2. Bokad. 
• Valborg. Tag upp på vårplaneringen så att det finns tillräckligt med frivilliga som vill 

arbeta med arrangemanget. Vi måste sätta arbetet i proportion till vinsten och besluta om 
hur vi ska göra i vår och framöver. 
 

 

Övriga genomförda aktiviteter, deltagande etc.  

• Introduktion för nya vuxna onsdag 6/11 blev uppskjutet pga. för få anmälda. 
• Leda Scoutingutbildning 16-17/11. Endast en deltagare från Katrineholm. 

 

Övriga frågor 

• Många obetalda medlemsavgifter bland alla som inte är nyregistrerade för hösten. Kan 
bero på att fakturor skickats ut via mail till den primära e-postadressen som finns 
registrerad i Scoutnet. Åsa kontaktar Scouterna och meddelar att vi vill att alla som inte 
godkänt e-faktura får sina medlemsfakturor via post. 

• Patrullernas årsmöte kommer att genomföras innan jul. Åsa har delat ut material och 
information till samtliga ansvariga avdelningsledare. 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

Åsa Tolbäcken  Pelle Andersson 

 

 


