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Närvarande: Pelle Andersson, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken, Ulrika Gustafsson, Anette
Magnussen, Karin Augustsson Lindblad
Frånvarande: Sigge Tolbäcken Eliasson, Maria Kjellstedt, Pierre Karlsson, Christina Eriksson,
Roland Eriksson,
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Dagordning
•

Godkändes

Föregående protokoll
•

Styrelseprotokoll från 21/11 lades till handlingarna.

Skrivelser
•
•
•

Scouternas nyhetsbrev november.
Världsförbättrarprojektet från Scouterna. Material med aktivitetsförslag för Spårare.
Svar från Scouterna om synpunkter på medlemsfaktura till den primära e-postadressen .

Julmarknaden
•
•
•
•
•
•
•

Resultatet är ännu inte helt klart. Vinsten ser ut att bli den högsta hittills för en
julmarknad arrangerad av kåren.
Ingen trängsel under dagen trots ett högt antal besökare.
Uppehållsväder, 3-4 °
Det mesta blev sålt.
Lärdom 1: Vi kan sälja fler kransar.
Lärdom 2: Antalet våffeljärn begränsade antalet sålda våfflor.
Lärdom 3: Kanske någon mer aktivitet att prova på, t.ex. klättring om vädret tillåter det,
ytterligare en hantverksaktivitet.

Uppföljning av 2019
Verksamhetsplan för år 2019:
•

Styrelsen är av uppfattningen att planen är uppfylld. Större arrangemang som inte nämns i
planen men som genomförts är Knappastbalen och deltagande i Summer Camp.

Strategiska prioriteringar för år 2019:
•

Övergripande har det följts men fler aktiviteter kan vi arbeta vidare på, utveckla och
förbättra.

Långsiktig plan för Katrineholms scoutkår:
•

Planen håller. Vi kan bli bättre på att medvetandegöra att vi strävar efter hållbar
utveckling på alla plan.

2019 har varit ett bra år. Stadigt runt 300 medlemmar. Diskussion om att vi ska satsa på kvalitet
före kvantitet och kanske inte ständigt sträva efter att expandera utan vara nöjda och kanske satsa
lite mer på en ”gladare” scoutgård och att vårda material.
Vårplanering 12/1
Frågor att ta upp:
•
•
•
•
•
•
•

Ledare till läger? Ska Spårarna med?
Jubileumsarrangemang. Vad vi ska satsa på? Fler personer till Jubileumsgruppen?
Valborg vid Djulö eller inte?
Majblommeförsäljning. Förslag på hur och om försäljningen ska ske på avdelningsmöten
eller inte och eventuell säljstart.
Verksamhetsplanens innehåll som t.ex. brouppgifter, Blå tråden
Satsning på sjöverksamheten? Ska vi fortsätta att ha jollar? ”Kit” till att göra katamaraner
av kanoter? Kajaker?
Visning av vedklyven.

Åsa fixar fika. Ingen anmälan.
Läger 2020
•
•

Dalacamp 9: Ännu ingen mer information från distriktet inför utskick av inbjudan
Erbjudande om att delta på spårarläger i Kristi Himmelsfärdshelgen på Gilwell via NSF i
Flen. Kåren avstår då vi planerar en jubileumshajk.

Scoutgården, Scoutstugan, material etc.
Inget nytt att rapportera när det gäller larmet, taket på sjöförrådet, toarenovering eller
skjul/garage för släpen.
Avdelningarna
•

Ny lista på kontaktpersoner i styrelsen för avdelningarna tas fram till nästa styrelsemöte
när fler är närvarande.

Styrelsen 2020
•
•
•

Arbetsformer
Arbetsfördelning
Datum för vårens sammanträden.

Flyttas fram till nästa styrelsemöte som äger rum 28/1-2020.

Ekonomi
•

Bidragsmöjligheter:
§ Rotary (Jubileumshajk). Ännu inget svar.
§ ICA Maxi har gett bidrag på 8000 kronor för skidkväll.

Beslutades att kåren betalar skidhyran för barn och ungdomar som är medlemmar i kåren som
inte har egen utrustning.
Övriga aktuella, kommande aktiviteter
•
•

Julgröten 18/12
Skidkväll 3/2

Övriga genomförda aktiviteter, deltagande etc.
•
•

Knappastbalen 30/11. 33 deltagare. Bokslut ännu inte klart men har inte gått med förlust.
Knappast kommer att utvärdera arrangemanget och återkomma till styrelsen.
Vilddjuren har haft terminsavslutning som besöktes av en reporter från tidningen
”Scout”.

Övriga frågor
•

•

Rovfåglarna hade Film- och hantverkshajk och då uppdagades det att det saknas en del
köksutrustning. Ulrika går igenom och inventerar vad som behöver kompletteras och
köpas in.
Vevaxeln till ässja har gått av. Pierre kollar om han kan laga den på sitt jobb.

Sekreterare

Ordförande

Åsa Tolbäcken

Pelle Andersson

