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Digitalt via Zoom
________________________________________________________________________
Närvarande: Pelle Andersson, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken, Pierre Karlsson, Karin
Augustsson Lindblad, Andreas Johansson, Sigge Tolbäcken Eliasson, Anette Magnussen, Ola
Eklund, Maria Kjellstedt, Ulrika Gustafsson
Frånvarande: Roland Eriksson
Dagordning
•

Godkändes.

Föregående protokoll
•

Styrelseprotokoll från 2020-04-01 lades till handlingarna. Grillgallren ännu inte utflyttade
från utrymmet under trappen.

Skrivelser
• Scouternas nyhetsbrev april.
• Scouterna om att hålla igång verksamheten.
• Scouterna om att ”Rädda Sveriges scoutkårer”.
• Kopparbostiftelsen- inbjudan till årsmöte 31 maj.
•
Läget på avdelningarna
•

277 medlemmar, genomgång av obetalda avgifter och det ser bra ut.

o Björnungarna: Runt 15 barn i snitt. Har haft märkesutdelning och invigning av
nya ledare.
o Rävungarna: 11-13 barn på varje möte. Har haft märkesutdelning. Scoutstugan
första gången denna vecka.

o Skogstrollen: 12-13 barn varje vecka, har haft märkesutdelning. Scoutstugan
första gången denna vecka.
o Skogsrövarna: 15-20 aktiva, några har slutat efter jul.
o Rovfåglarna: Från 5 till nästan alla närvarande.
o Knappast: 10-15 närvarande varje möte, stabilt, haft märkesutdelning och bra
aktiviteter utomhus.
o Familjescouterna: 5 barn och 5 vuxna på senaste mötet
o Vilddjuren: Ca. 5 deltagare, en ny deltagare

Valberedning
Inga förslag på komplettering av ledamöter till valberedningen har inkommit. Frågan kvarstår.

Ekonomi
•

Ansökan om bidrag för Blå hajk Forsfararna 2020 från Martin Eriksson

Beslutades att bevilja ansökan samt eventuella kostnader för resan.
•

Majblomman har en digital insamling då årets försäljning är inställd. Där kan man ange
kår som man ”stödjer”. 1700 kronor redan insamlat i kårens namn. Alla uppmanas till att
dela information om detta i sina sociala medier.

Scoutgården, Scoutstugan, material
•
•

•
•
•
•

•

Feriearbetare- Klart med två feriearbetare från kommunen, Pelle E och Tuva O. Mårten
kan eventuellt vara med som handledare en av veckorna. Pelle tar kontakt med honom
Sjöverksamhet/utrustning- inköp av kajaker. Tre enmanskajaker och en tvåmanskajak
kompletta med paddlar och kapell är beställda för totalt 28000 kronor. Anna-Karin och
Mårten hämtar dem i Stockholm 12 maj.
Kanadensarna från släpet är fraktade till Scoutstugan och jollen är bortforslad.
Duschen- Lena har pratat med Torsten. Ny duschkabin och väggen mot köket behöver
åtgärdas. Lena pratar med Torsten igen om vad som exakt behöver åtgärdas.
Larmet/taggar- Andreas har pratat med en av delägarna på Elektrotjänst som ska gå på
Stefan via arbetet. Andreas fortsätter kontakten och Pierre försöker nå Stefan via Magnus.
Toa-renovering- Även rören måste ses över vid en eventuell renovering. Lena ser till att
någon kommer dit och kommer med en offert om toaletterna, dusch, duschvägg, rör och
ventilation, någon som vet vad som måste göras och ungefärlig kostnad del för del.
Skjul/garage för släpen- Förfrågan/prisuppgifter från olika företag och
byggprogrammet. Andreas och Åsa tar kontakt med några byggföretag. Primärkarta kan
behöva begäras ut från kommunen mot en kostnad. Lena pratar med Torsten om
placering.

Inför hösten
•

•

Rekryteringsgrupp behöver skapas. Vi avvaktar till efter nästa möte då vi förhoppningsvis
kan få med några ledare. Frågeställning om vilka som kan tänka sig att engagera sig till
hösten skickas med i inbjudan till nästa möte.
Ledarmöte i samband med nästa styrelsemöte tisdag 9 juni. Vi siktar på ett utomhusmöte
vid Scoutgården. Inbjudan går till alla ledare via ansvariga ledare som anmäler. Pelle
skickar inbjudan. Anmälan senast söndag 7/6. Åsa ordnar med förtäring till kvällen.

Övriga aktuella, kommande aktiviteter
•
•
•

•
•
•

Nationaldagen, besked har kommit från kommunen om att firandet är inställt.
Summer Camp- ännu inte beslutat om genomförandet. Planeras i nuläget att genomföras i
mindre grupper utomhus.
Dalacamp 9. Beslut om genomförandet kommer att fattas den 14 juni. Vid inställt
arrangemang kommer deltagaravgiften att återbetalas. Kåren har ännu inte betalat
fakturan så återbetalning underlättas.
Katrineholmsveckan. Ännu inget besked från kommunen om den kommer att
genomföras eller inte.
Kårplanering söndag 23 augusti på Scoutgården.
Kretsdagen lördag 3 oktober. Åsa kommer med ett konkret förslag att ta ställning till vid
kommande möte med inbjudna ledare. Arbetsgrupp skapas då.

Övriga frågor
•

Knappast vill köpa in särskilda Knappastmärken som ska kunna delas ut i samband med
invigningen varje höst. Det är inte något tillfälligt utan de vill ha det som ett stående
inslag år från år. Tanken är att redan invigda ska kunna köpa märket till ett fast pris och
att försäljning sker på ett liknande sätt som kåren nu säljer halsdukar på. Sigge tar fram ett
konkret förslag på kostnad mm. till nästa styrelsemöte.

Sekreterare

Ordförande

Åsa Tolbäcken

Pelle Andersson

