
 

 

Katrineholms Scoutkår 

Protokoll 

Styrelsemöte 

2020-08-19 

________________________________________________________________________ 

Närvarande : Pelle Andersson, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken, Anette Magnusson, Ulrika 
Gustafsson, Maria Kjellstedt, Karin Augustsson Lindblad, Andreas Johansson, Sigge Tolbäcken 
Eliasson, Pierre Karlsson 

Frånvarande: Roland Eriksson, Ola Eklund 

 

Dagordning 

• Godkändes. 
 

Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2020-06-09 lades till handlingarna. 
 
 

Skrivelser 
• Scouternas nyhetsbrev juni. 
• Information från distriktet juni och augusti, om distriktshelg 17-18/10 på Brittmäss, 

inklusive stämma och DM. 
• Nyhetsbrev från Föreningsservice Katrineholms kommun främst om bidragsansökan 

inför 2021. 
• Världens barn inför höstens insamling med inbjudan till träff i kväll. Pelle har kontaktat 

dem om att vi är intresserade. 
• Scouterna om Jamboree 2021. Eventuellt deltagande från kåren ska diskuteras på 

höstplaneringen. 
• Scouterna om julförsäljningen 2020.  
• Nyhetsbrev från Scouternas e-tjänst (tidigare Scoutnet). 

 

 



Kårplanering och terminsstarten 

• Höstplanering söndag 23/8 från kl.9:30 på Scoutgården. Gemensam planering under 
förmiddagen och avdelningsvis efter lunch. 

• Lena ordnar fika och Åsa ansvarar för lunchen. 
• Fredrik Kadesjö kommer att besöka skolor i kommunen onsdagen 26/8. Tyvärr har bl.a 

Nyhemsskolan meddelat att de inte tillåter några besök men att de gärna delar ut material 
om Scouterna. Vilka skolor han kommer att besöka är ännu inte klart men fokus är på 
barn i Spårarålderna. 

• Annonsering inför terminsstarten har kommunicerats via mail innan styrelsemötet. 

Beslutade att annonsera i Katrineholms Kuriren enligt förslag. 

En kvart i Extra 27 augusti, repetition i huvudtidningen valfritt datum och digital annonsering 20 
000 visningar fördelat på 5 valfria dagar för 16 240:- inklusive moms och en produktionsavgift på 
540:-. 
 

 

Diskussioner om Coronanpassning av verksamheten under hösten. 

Beslutades att kåren fortsätter att följa Scouternas rekommendationer som grundar sig på 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det innebär bl.a. 

• att styrelsen avråder alla avdelningar från övernattningar tills vidare. 
• att veckomötena  till största delen ska vara utomhus men att tillgängliggöra toaletterna 

och möjlighet till handtvättning. Onsdagsgruppen säkerställer att det kommer att finnas 
tvål, pappershanddukar, handsprit och ytdesinfektion. 

• att den planerade kretsträffen ställs in. Pelle meddelar övriga kårer i kretsen. 
• att kåren inte deltar i distriktshelgen med DM på Brittmäss 16-18/10. 
• att kårstämman som genomförs torsdag 8/10 blir ett hybridmöte med max 20 deltagare 

på plats, anmälan med först till kvarn kommer att gälla, och övriga ges möjlighet att delta 
via länk. 

• att  kåren senare under hösten beslutar om det finns möjlighet att genomföra 
julmarknaden som oavsett vilket till 100% kommer att vara utomhus. 

• att alla scouter i avdelningarna erbjuds att ta upp beställningar och sälja julsaker. Åsa 
ansvarar för det. 
 
 

Scoutgården, Scoutstuga och material 

• Kanotuthyrningen har hittills i år gett 5650:- 
• En ny ansvarig för kanoterna och uthyrningen behövs. Frågan om eventuellt intresse för 

uppgiften tas upp på planeringen. 
• När det gäller uthyrning av lokaler ska kårens verksamhet alltid prioriteras. Före 

uthyrning någon dag eller kväll då ordinarie veckoverksamhet bedrivs ska alltid kontakt 
tas med respektive avdelning så att inga krockar inträffar. Önskemål om ett digitalt 



bokningssystem framfördes men det är upp till stugfogdarna att besluta då uppgiften 
faller under deras ansvarsområde. 

• Tuva M. och Pelle E. feriearbetade med betalt av kommunen under v.24-26. Handledare 
var Anna-Karin, Mårten, Benny och Mats O.  

• Dusch- och toalettrenovering är klar. Slutkostnaden blev 40416:-. Torsten gjorde en stor 
del av arbetet. 

• Larmet ska vara klart till söndag 23/8 efter kontakt med Magnus K.  

Beslutades att Andreas J. är ny larmansvarig. 

• Kyl-och frysen i Knappasthuset har havererat.  

Beslutade att ny kyl-och-frys ska köpas in för max. 5000:-. Sigge pratar med Torsten om 
inköp av ny och bortforsling av den gamla. 

• KFV-it (tidigare Dialect) erbjuder en förening i kommunen deras begagnade 
multifunktionsskrivare. Pelle skriver en ansökan. 

• Släpkärran behöver en översyn. Andreas pratar med Torsten och hör efter om 
onsdagsgruppen kan fixa det. 

 

Styrelsens arbetsformer framöver. 

• Åsa tog upp tankar om former för arbetet framöver med anledning av att Pelle inte 
kommer att ställa upp för omval till ordförande till nästa år. Tankar och ideér kommer att 
sammanställas och styrelsen kommer att ha ett extra styrelsemöte för att diskutera runt 
denna fråga. 

 

 

Valberedning 

• Inget förslag på kompletteringar har inkommit. 

 

Ekonomi 

• Kåren har fortfarande en mycket god ekonomi 
• Bidragsansökan inför 2021 ska in till kommunen mellan 1-30/9. Pelle, Pierre och Lena tar 

fram ett förslag till kommande styrelsemöte. 
• All närvarorapportering för våren måste vara klar till dess att ansökan ska skickas in. 
• Återbäring från Scoutshopen för vårterminen blev 392:- 

 

Övriga kommande (och inte kommande) aktiviteter 

• Utställning på biblioteket. Ingen återkoppling finns. 
• Mötet om bidragsregler 22/8 är inställt. 



• KO- träff i Flens scoutstuga tisdagen 8/9. Pelle, Pierre och Lena deltar. 
• Föreningskonferens 19/9 är inställd. 
• Demokratijamboree 21-22/11 kommer att ske digitalt. 

 

Övriga frågor 

• Knappastmärken. 

Beslutades att Knappast får köpa 200 märken för 3000:- från Kilab som sponsrar varje märke 
med 10:- så styckpriset blir 15:-. Alla Knappastmedlemmar kommer att få ett märke gratis och 
sedan endast sälja till invigda i Knappast till självkostnadspris. Sigge tar fram en rutin för detta. 

• Datum för styrelsemöten under hösten: 
o Måndag 19/10 
o Torsdag 12/11 
o Mån 14/12 
o Ytterligare ett med diskussioner om arbetsformer för styrelsen framöver innan 

kårstämman 8/10. 

 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

Åsa Tolbäcken  Pelle Andersson 

 

 

 

 


