Katrineholms Scoutkår
Protokoll
Styrelsemöte
2020-06-09
________________________________________________________________________
Närvarande: Pelle Andersson, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken, Anette Magnusson, Ola
Eklund, Ulrika Gustafsson, Roland Eriksson, Pierre Karlsson
Frånvarande: Maria Kjellstedt, Karin Augustsson Lindblad, Andreas Johansson, Sigge
Tolbäcken Eliasson
Delar av punkterna togs upp innan det ordinarie styrelsemötet med inbjudna ledare. Se
bilaga.
Närvarande övriga ledare: Anna-Karin Andersson, Andreas Peterzén, Adam Pettersson,
Mårten Grotherus, Maria Moberg, Sandra Sveda, Martin Eriksson, Torsten Andersson, Helena
Karlsson
Dagordning
•

Godkändes

Föregående protokoll
•

Styrelseprotokoll från 2020-05-04 lades till handlingarna.

Skrivelser
•
•
•
•

Scouternas nyhetsbrev maj
Information från distriktet om distriktshelg 17-18/10, stämma och DM
Nyhetsbrev från Föreningsservice Katrineholms kommun 22/8 och 19/9
Scouterna om Jamboree 2021. V31 2021.

Ledarmöte och rapport från avdelningarna. Se bilaga i slutet av protokollet
•

Planer inför hösten:
o Rekryteringsgrupp för fortsatt planering av terminsstart bestående av Pelle, Lena,
Maria och Andreas J. Sandra kan vara med under rekryteringen

o Styrelsemöte onsdagen 19/8 inför höstplaneringen 23/8.
Valberedning
Inga förslag på komplettering har inkommit..

Scoutgården, Scoutstugan, material
•
•
•

Feriearbetare från kommunen under vecka 24-26. Pelle E. och Tuva M. från Knappast.
Sjöverksamhet/utrustning: Inköp av kajaker klart
Dusch/toa renovering är påbörjad efter oklart besked till Torsten om kostnad tagits i
styrelsen eller inte.

Beslutades att renovera toaletter och duschrum i stora huset på Scoutgården och i samband med
det göra en översyn/underhåll av ventilation som hör till dessa utrymmen på max. 50000:-.
Torsten ansvarar för det.
•

•
•

Skjul/garage för släpen: Åsa har varit i kontakt med en byggfirma och fått in en seriös
offert. Styrelsen konstaterade att det blir för dyrt för närvarande och ser över alternativ
till ett fast bygge. Torsten och Onsdagsgruppen kollar med Sörmlands vatten om
eventuell vinterförvaring och ser till att låsa fast kanoterna utanför Scoutgården.
Larmet/taggar: Inget har hänt, omöjligt att få tag på Stefan. Åsa tar kontakt via Magnus
inför nästa styrelsemöte och kräver besked om hur, när och av vem arbetet kan slutföras.
Tillsynslista sommaren 2020 är klar och kommer att skickas ut till de som står med och
kommer att anslås utanför dörren på Scoutgården

Ekonomi
•
•
•

Digital Majblommeförsäljning genomfördes som alternativ till den traditionella. Kåren
sålde för 3400:- varav 20% kommer att tillfalla kåren.
Alla av medlemmar inbetalda avgifter för Dalacamp är återbetalda.
Rapportering av årets närvaro måste in till Sven E.

Övriga kommande (och inte kommande) aktiviteter
•
•
•
•
•
•

Summer camp, vi deltar inte i år.
Dalacamp 9 inställt. Uppskjutet till nästa år.
Katrineholmsveckan inställd.
Kårplanering söndag 23/8.
Kretsdag lördag 3/10. En planeringsgrupp tillsätts vid höstplaneringen med
representanter från samtliga avdelningar.
Distriktshelg med DM ev.16-18/10.

Övriga frågor
•
•

Knappastmärken: Ännu inte någon återkoppling från kontaktat företag. Sigge hoppas på
det inför nästa styrelsemöte.
Hajkmärke Skogsrövarna: Efter en kommunikationsmiss mellan ledarna och Mera
märken AB beställdes 22 märken för en kostnad av 2100:-. Ingen kostnadstäckning fanns
för detta.

Beslutades att kåren betalar 1500:- av fakturan (Skogsrövaranas terminspengar som finns kvar
täcker resten).
Viktigt att alla avdelningar är uppmärksamma på att beslut om kostnader som inte täcks av
terminspengarna eller av avgiften för deltagande i en speciell aktivitet måste fattas i förväg!
•
•

En nyckel som fungerar överallt bör finnas på kontoret alternativt att alla nycklar fungerar
till dörrar, utrymmet under klätterväggen och bommen ner till Scoutstugan.
Om eventuellt framtida grannar till Scoutgården: När Åsa pratade med kommunens
Mark- och exploateringschef om ett eventuellt bygge av ett skjul/garage för kanoterna,
togs även frågan om det av KFAB beslutade bygget av bostäder på tomten bredvid
Scoutgården upp. Hela området Sandbäcken 3:1 där Scoutgården ligger är inte
detaljplanerat. Ett politiskt beslut om detta planeras att tas i augusti. Om det blir aktuellt
med ändring av detaljplanen och byggnation av bostäder kommer kåren i egenskap av
grannar, trots att kommunen äger marken, att få yttra sig och komma med synpunkter.

Sekreterare

Ordförande

Åsa Tolbäcken

Pelle Andersson

Bilaga:

Ledarmöte innan styrelsemöte 2020-06-09
Närvarande övriga ledare: Anna-Karin Andersson, Andreas Peterzén, Adam Pettersson,
Mårten Grotherus, Maria Moberg, Sandra Sveda, Martin Eriksson, Torsten Andersson, Helena
Karlsson
Läget på avdelningarna:
Skogsrövarana: Terminen har varit bra Första veckan under Coronakrisen var det lite glest med
närvaron men sedan har det varit som vanligt. Har haft hajk i helgen. Sov i tält på Fagerön. Cirka
tio scouter går upp till Äventyrarna, fyra blir kvar.
Björnungarna: Litet bortfall pga. Coronakrisen men mindre än förväntat. Anordnade ”FamiljeDM” som avslutning med 49 scouter och familjemedlemmar vid Scoutstugan. Cirka tio går upp
till Upptäckarna. Flera föräldraledare behövs till hösten.
Skogstrollen: Ingen skillnad efter Coronans ankomst. Bra grupp och alla är positiva. Hade
dagshajk under Kristihimmelsfärdshelgen. Cyklade på mountainbikebanorna vid Stalls backe och
sedan ut till Scoutstugan. Sex går upp till Äventyrarna och sex blir kvar. Ledarläget inför hösten
är MYCKET osäkert. Förslag om att endast ha en grupp med Upptäckare till hösten
diskuterades.
Rävungarna: Ungefär samma scouter varje gång, mellan 10-15. Allt har fungerat bra. Nio blir
Upptäckare till hösten.
Äventyrarna: 28 på listan men några har slutat att komma. Ett möte under våren blev inställt
pga. Ledarbrist. Har inte haft patrullaktiviteter efter Coronans ankomst utan mer ett smörgåsbord
av aktiviteter varje möte. Inga hajker med övernattning men en dagshajk med paddling som
avslutning har genomförts. En går upp till Knappast. En som har åldern inne väljer att stanna
kvar ett år till. Ledarsituationen ännu inte klart inför hösten då två ledare slutar.
Knappast: Har aldrig haft så hög närvaro som under Coronakrisen. Alla aktiviteter har hållits
utomhus. Terminen har utvärderats och man kom fram till att en majoritet vill ha fler
utomhusaktiviteter. Höstens Story hiike planeras att genomföras i lite enklare stil än vad som är
brukligt och eventuellt under samma helg som kretsdagen
Familjescouterna: Hade avslutning för några veckor sedan. Några nya medlemmar och några
som går upp till Spårarna efter sommaren. Ledarläget är oklart.
Vilddjuren: Några scouter till skulle behövas för att få en bra verksamhet till hösten.
Onsdagsgruppen: Brukar vara 4-8 stycken. Gör mycket, bl.a. golv till vedboden, påbörjat
arbetet med utrymmet under Scoutstugan där kajakerna ska förvaras.
Till scoutstugan behövs mer köksutrustning

Summering av ledarläget inför hösten:
Björnungarna: Ser bra ut till hösten men behöver mer föräldrastöd.
Rävungarna: Fler ledare behövs.
Skogstrollen: Ledare behövs. Ingen är säker till hösten. Förslag om att endast ha en grupp
kommer att avgöras beroende på ledartillgången.
Skogsrövarna: Alla som nu är ledare fortsätter.
Äventyrare. Två grupper behövs inför hösten. Förslag på måndag eller onsdag, måndag bättre.
Fler ledare behövs. Förslag på upplägg att planera tillsammans behövs också.
Knappast: OK
Familjescouterna: Osäkert
Vilddjuren: Oklart då ingen återkoppling har skett inför mötet.
Start för höstterminen:
•
•
•
•

Upptäckare och Äventyrare v.35
Spårarna v.36.
Knappast fredagen efter planeringen för nya.
Fredrik Kadesjö är inbokad för skolbesök onsdag v35.

