
 

 

Katrineholms Scoutkår 

Protokoll 

Styrelsemöte 

2020-09-22 

________________________________________________________________________ 

Närvarande : Pelle Andersson, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken, Ulrika Gustafsson, Karin 
Augustsson Lindblad, Andreas Johansson, Sigge Tolbäcken Eliasson, Pierre Karlsson (via Skype) 

Frånvarande: Maria Kjellstedt, Anette Magnussen, Ola Eklund 

 

Dagordning 

• Godkändes.  
 

Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2020-08-19 lades till handlingarna. 
• Minnesanteckningar från planering 2020-08-23 lades till handlingarna. Se bilaga. 

 
 

Skrivelser 
• Scouternas nyhetsbrev juni och augusti. 
• Världens barn-insamling. I år kan den genomföras digitalt. Pelle ordnar det. 

 

Avdelningarna, uppföljning av terminsstarten 

 

Läget på avdelningarna: 

Just nu har vi 301 registrerade medlemmar, 13 finns på kölistan varav en förälder. 

Rävungarna: Fullt 

Björnungarna: Fullt 

Skogsrövarna: 30 på listan 



Rovfåglarna: Två grupper, en på måndag och en på torsdag. Jämnt fördelat med scouter mellan 
dagarna. 

Knappast: Bra grupp, endast en ny  

Vilddjuren: Några nya, lagom stor grupp. 

Familjescouterna: Några nya, lagom stor grupp. 

Utfall av rekryteringen: 

• Än så länge ett bra utfall. Viktigt med Fredrik Kadesjö som besökte skolor. 
• Introduktion för nya ledare äger rum 30/9. Andreas J. hjälper Anna-Karin, fler anmälda. 
• Trygga möten kan endast genomföras digitalt. 
• Föräldrainformation/möte? Information kommer ut till alla föräldrar om vad man kan 

hjälpa till med. Osäkert om formen för eventuella föräldramöten. 
 

Coronaanpassning framöver:  

• Uppmaning att fortsätta utomhus men ledarna kan besluta om att ha vissa aktivitet 
inomhus under förutsättning att grupperna inte är för stora. 

Beslutar att ledarna själva från möte till möte kan bestämma om veckomöten kan hållas inomhus 
under förutsättning att avstånd mellan deltagarna kan upprätthållas. 

 

Kårstämma 8/10 

• Hybridmöte. 20 personer kan vara på plats. Anmälan först till kvarn gäller, styrelsen och 
valberedning har förtur och en prioritering av de som har svårt med att hantera digitala 
lösningar ska göras. 

• Dagordning och kallelse kommer att publiceras på hemsidan av Pelle och anslås av 
Andreas på Scoutgårdens anslagstavla senast 24/9 enligt stadgarna. Anmälan till Pelle 
senast måndag 5/10. Han skickar ut bekräftelse på fysiskt deltagande senast tisdag 6/10 
med en länk till de som ska delta via Zoom. 

• Frågor utöver stadgeärenden: Val av funktionärer med olika ansvarsområden,  
information om distriktsstämma, information om Demokratijamboree 2020, anpassningar 
inom kåren med anledning av Coronaläget. 

• Valberedningen lägger fram ett nytt förslag om att välja en funktionär med ansvar för PR 
och rekrytering. 

• Ledamöter som valdes för 2019-2020 och antingen behöver väljas om eller ersättas med 
nya: Åsa Tolbäcken, Roland Eriksson, Anette Magnussen, Lena Wieselgren, Karin 
Lindblad Augustsson och Ola Eklund. 

• Ulrika ordnar Corona-anpassat fika för de som närvarar. 

 

 

 



Styrelsens arbetsformer framöver 

Extra styrelsemöte söndag 25/10 kl.10:00 för att diskutera former för styrelsens arbete framöver 
utifrån Åsas underlag. Se bilaga. 

 

Ekonomi 

• Bidragsansökan ska in till kommunen senast 30/9. Pelle, Pierre och Lena utgår från förra 
årets ansökan. Se bilaga. 

• Fråga från kårplaneringen om terminspengar kan anpassas efter bl.a. storlek på avdelning? 
Förslag om att höja totala terminspengen till 1000 kronor under förutsättning att 
revisorerna ger klartecken. Lena får i uppdrag att prata med revisorerna om utrymmet för 
detta. 

 

Scoutgården, Scoutstugan, material etc. 

• Förslag på ny funktionär som ansvarig för kanoter och kanotuthyrning. Mats Olsson har 
sagt ja och kommer att föreslås till val på kårstämman. Han får komma med förslag på 
förvaring av kanoterna utanför Scoutgården. 

• Andreas tar kontakt med Magnus K. om brandlarm. 
• Ny kopiator/skrivare från KFV-IT. 
• Larmet/taggarna, aktivering av larmet dröjer. 

Beslut att ett beslutsunderlag tas fram av Andreas inför nästa styrelsemöte om framtida 
hantering av larmet, rutin, ansvar m.m. 

 

 

Övriga aktuella, kommande aktiviteter 

• Kretsträff, Sparreholm/Gilwell 6/10. Andreas, Pierre och ev. Pelle åker. 
• Distriktsstämma, Gilwell/digitalt 17/10. 
• Utställning på biblioteket med anledning av vårt 110-årsjubileum är ombokad till nästa år. 
• Demokratijamboree 21-29/11, digitalt möte. Pelle, Sigge och Åsa är sedan vårstämman 

valda som ombud för kåren. 
• Fikaansvarig kommande styrelsemöten: 19/10 Lena, 12/11 Andreas, 14/12 Pierre 
• Julmarknad 22/11 eller inte? Beslut i samband med stämman men om inget besked om 

ändrade förhållningsregler kommit då från Folkhälsomyndigheten så blir det ingen 
julmarknad. 

• Julförsäljning eller inte?  

Beslut att genomföra försäljning av scouternas julsaker via scouterna på avdelningarna. Åsa 
ansvarar för det. Information delas ut under v. 42 och beställningar ska in senast fredag v. 46. 

• Läger 2021. 



Beslut att kåren åker på Nationell Jamboree 2021 

• Skidkväll. Pelle preliminärbokar Spökbacken 25/1 eller 1/2 

 

Övriga genomförda aktiviteter, deltagande etc. 

• KO-träff i Flen 8/9, Pelle, Pierre och Lena deltog. 
• Kajakdagen med Anna-Karin vid Scoutstugan 30/8 

 

Övriga frågor 

• Bosse Dagberg har gått bort. Hans önskan var att om man ville kan man skicka ett bidrag 
till Katrineholms scoutkår. 

• Fråga från Läppes byalag om hur man startar scoutverksamhet. Vi kommer inte åka dit 
och genomföra scoutaktiviteter men Pelle tar kontakt och kommer med råd. 

• Sigge informerade om en motion han skrivit till Demokratijamboree men som han dragit 
tillbaka. Motionen handlade om vid vilken ålder man börjar ”att förtjäna” förtjänsttecken. 
För slaget var att man ska börja räkna från året man blir ledare istället för från året då 
man fyller 18 år. Då har vissa redan varit ledare i upp till fyra år. Efter samtal från 
Scouternas styrelse som förklarade att den bestämmelsen inte finns längre drog han 
tillbaka motionen. Resultatet av att frågan kom upp är att vi i kåren ska börja räkna 
”intjänad tid” från när man blir ledare. T.ex. om man är 15 år när man blir ledare får man 
förtjänsttecknet i brons när man varit ledare i fem är, det året man fyller 20. Styrelsen 
kommer att inventera hur länge alla nuvarande ledare varit ledare för att komma ikapp 
och dela ut dessa förtjänsttecken i samband med St Georgsfirandet 2021. 

 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 

Åsa Tolbäcken  Pelle Andersson 

 

 

 

 
 



 


