
 

Katrineholms Scoutkår 

Protokoll 

Styrelsemöte 

2020-01-28 

________________________________________________________________________ 

Närvarande: Pelle Andersson, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken, Pierre Karlsson, Ulrika 
Gustavsson, Roland Eriksson, Anette Magnussen, Maria Kjellstedt, Karin Lindblad Augustsson, 
Andreas Johansson, Sigge Tolbäcken Eliasson (via Skype)  

Adjungerad: Ola Eklund 

 

Dagordning 

• Godkändes 

Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 16/12-2019 lades till handlingarna. 
 

Skrivelser 
• Scouternas nyhetsbrev december. 
• Scoutnet nyhetsbrev. 
• Förfrågan om feriearbeten från Viadidakt, Katrineholms kommun. 
• Nyhetsbrev från distriktet.  

o Information om distriktsstämma i Flen 24/3. 
o Varje kår ordnar sin egen resa till Dalacamp och skickar fakturan till distriktet. 

• Förfrågan från kommunen om att hissa flaggorna i Stadsparken på Nationaldagen. 
 
 

Vårplanering 

• Uppföljning. Se minnesanteckningar i bilaga och punkt med kommande aktiviteter. 
• Skidkvällen inställd p.g.a. snöbrist. Om snö kommer bestämdes att skidkvällen arrangeras 

25/2 istället efter överenskommelse med Spökbacken. Det är OK med ICA Maxi att ha 
bidraget innestående till nästa år. 
 
 



Styrelsen 2020 

Beslutades att styrelsemöten ska hållas 27 februari, 1 april, 4 maj och 9 juni.  

• Ansvarig för fika på mötena är 27/2 Andreas, 1/4 Pierre, 4/5 Anette, 9/6 Åsa. 
• Styrelsen ska kontinuerligt ta ställning till olika förslag på ledaraktiviteter. 

 

Avdelningarna 

Kontaktpersoner för avdelningarna under vårterminen 2020 är: 

• Rävungarna:  Pierre 
• Björnungarna:  Ulrika 
• Skogstrollen:  Åsa 
• Skogsrövarana:  Andreas 
• Äventyrarna:  Maria 
• Knappast:  Ola 
• Vilddjuren:  Pelle 
• Familjescouterna:  Pelle 

 

Kårstämma 11/3 

• Pelle skickar ut och anslår kallelse i stadgeenlig tid och sammanställer handlingarna. 
• Verksamhetsberättelse, bokslut för 2019, budget och verksamhetsplan för 2020 ska vara 

klara till nästa styrelsemöte 27/2. Verksamhetsplanen bör innehålla konkreta förslag på 
ledaraktiviteter. 

• Valberedningen informeras om att följande val ska göras: 
§ Valberedning 
§ En ledamot till styrelsen (fyllnadsval) 
§ Tre ombud till Demokratijamboree 2020 
§ Ombud till distriktsstämman 

• Maria ordnar smörgåstårta till stämman. 
• Ledarmöte kommer att hållas efter stämman. 

 

 

Läger 2020 

• Inbjudan är utskickad och kårmedlemmar ska anmäla sig till respektive avdelningsledare 
senast 27/2. 

• Kåren ska registrera sitt deltagande till lägerorganisationen senast 28/2 och uppgifter om 
antal deltagare senast 31/3.  

• Lägret är gratis för barn under Spårarålder. 

 



Scoutgården, Scoutstugan, material 

• Larmet är äntligen installerat i stora huset. Taggar är på gång. 
• Toarenovering och skjul/garage för släpet. Åsa ordnar fram ett underlag för vad som kan 

anses som rimliga kostnader. 
• Sjöverksamheten: 

Beslutades att köpa två kajaker för max 40000:- tillsammans innan verksamheten drar igång i 
Scoutstugan i maj. Mats Olsson tillfrågas om han kan sköta detta. 

Beslutades att inte lägga några större belopp på underhåll av segelbåten och optimistjollarna. 

Beslutades att köpa en borrmaskin för max 3000:-. Onsdagsgruppen ansvarar för det. 

Beslutades att köpa 4 stycken limpistoler. Mårten ansvarar för det. 

Beslutades att köpa en ny vattenkokare. Ulrika ansvarar för det. 

Beslutades att köpa nya elektroder till hjärtstartaren. Andreas ansvarar för det. 

 

Ekonomi 

• Julmarknaden gav 27288:- när alla omkostnader är avdragna. Utöver det fick Knappast ett 
bidrag av en förälder på 3000:- till inköp av nya soffor till Knappasthuset. 

• Kommunala bidraget för 2020 blev cirka 111000:-, något lägre än förra året men det gäller 
samtliga föreningar i Katrineholms kommun som får bidrag via Service- och 
teknikförvaltningen. 

• Avsättning till fastighetsfonden diskuterade. Beslut skjuts upp till nästa styrelsemöte. 
• Återbäring på 706:80:- från Scoutshopen. 

 

 

Kommande aktiviteter 

• Utbildningsdag 2/2 
• Ev. skidkväll 25/2 
• Kretsträff 10/3 i Blacksta 
• Kårstämma 11/3 
• Valborg- Agneta och Ulrika har uppföljningsmöte med kommunen 4/2 om erbjudande 

som diskuterades på vårplaneringen.  
• Föreningskonferens i kommunens regi 16/5. Lena och Pierre deltar. 
• Ev. feriearbetare från kommunen v. 25-27 inklusive Summercamp v. 27. 
• Jubileumsutställning v. 34-39 eller 45-52. 

 

 

 



Övriga genomförda aktiviteter 

• Julgröt vid Scoutstugan 18/12. Cirka 30 ledare och utmanare deltog. 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

Åsa Tolbäcken  Pelle Andersson 

 

 


