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Närvarande : Pelle Andersson, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken, Ulrika Gustafsson, Karin 
Augustsson Lindblad, Andreas Johansson, Pierre Karlsson, Roland Eriksson, Maria Kjellstedt 

Frånvarande: Sigge Tolbäcken Eliasson, Ola Eklund 

Adjungerad: Mårten Grothérus 

 

Dagordning 

• Godkändes.  
 

Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2020-09-22 lades till handlingarna. 
• Kårstämmoprotokoll från 2020-10-08 lades till handlingarna. 

 
 

Skrivelser 
• Tjej- och kvinnojouren Miranda, inbjudan till utbildning 7/11 för deltagande i 

trygghetsvandringar i centrum. Vidarebefordras till alla myndiga ledare och funktionärer. 
• Scouternas nyhetsbrev för september. 
• Nyhetsbrev Scouternas e-tjänster om bl.a. förändringar i kontaktfält i Scoutnet efter 1/1-

2021. 

 

Kårstämman 8/10, uppföljning 

Beslutades att  ha en extra kårstämma 16/12 vid Scoutgården för val av ordförande, revisorer och 
valberedning för 2021 och i samband med denna bjuda in ledare, Utmanare och andra vuxna 
kårfunktionärer till julgröt utomhus, som vanligtvis hålls i Scoutstugan.  

 



Läget på avdelningarna: 

Just nu finns 303 registrerade medlemmar och 14 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. Ledarna önskar mobilfria möten och funderar på en mobilhink. 
• Knappast: Bra grupp, endast en ny i Knappast. 
• Vilddjuren: Några nya, lagom stor grupp. 
• Familjescouterna: Några nya. 

 

 

Ekonomi 

• Extra bidrag på 75000:- från kommunen med anledning av pandemin har annonserats. 
Det som återstår är kommunfullmäktiges beslut om kommunens budget för 2021. 

• Bidragsansökan till kommunen inför 2021 är inskickad. Lena och Pierre lämnade rapport 
från det digitala mötet med kommunen där de redogjort för vad vi tror och vill inför 
kommande år. 

• Förändring av terminspengarna till avdelningarna:. Vi förankrar det med nya revisorerna 
innan beslut om detta. 

• Gåvor till minne av Bosse Dagberg: 3050:- kom in till kåren. Lena skickar tack till Lotta 
Dagberg. 

 

Scoutgården, Scoutstugan, material etc. 

• Kanotansvar och kanotuthyrning, diskussion om rutiner, villkor och förvaring med Mats 
Olsson. 

o Bokningsavgift 200:- utöver nuvarande hyrkostnader införs. 
o Transporten betalas direkt till den som kör ut och hämtar kanoterna. 
o Priset gäller per kalenderdag. 
o Smidig förvaring saknas. Mats tar fram förslag och återkommer till styrelsen. 

 
• Aktivering av larmet: Inget nytt på den fronten. 
• Klätterväggen: Skruvarna åker ur väggen och ett grepp har lossnat. Onsdagsgruppen byter 

skruvarna. 
• Belysningen utomhus behöver justeras och ny belysning behövs på gaveln mot Åsen. 

Andreas pratar med Torsten om att se över det. 
• Lås till lyorna en trappa upp behövs. Andreas återkommer. 

 

 



Övriga aktuella, kommande aktiviteter 

• Styrelsemöte 25/10 med diskussioner om arbetsformer för styrelsen. 
• Distriktsstämman är flyttad till 3/11 19:00. Mårten, Pelle, Anette och Ulrika har utsetts till 

ombud utöver de redan valda. 
• Julförsäljning. Information är utdelad. 
• Demokratijamboree 2020. Förmöten 21/10 och 26/10 där styrelsen går igenom inkomna 

motioner och verksamhetsberättelsen för 2020. Öppet för alla via Zoom på 
Demokratijamborees hemsida via scouterna.se 

• Läger 2021 Nationellt Jamboree vecka 31. Åsa skriver ut ett första lägerbrev att delas ut 
efter höstlovet. 

• Ledar/vuxen/utmanaraktivitet med Turf. 8/11. Pelle skickar ut inbjudan 
 

Övriga genomförda aktiviteter, deltagande etc. 

• Kretsträff Sparreholm/Gilwell 6/10. Pelle deltog. 
• Världens barn, digital insamling, utfall 950:- i kårens ”bössa”. 

 

Övriga frågor 

• Åsa uppdaterar kontaktuppgifter i Scoutnet efter årsskiftet. 
• Påminnelse om Patrullernas årsmöten. Patrullindelning måste skickas in till Åsa innan 

mötena hålls. 
• Städ och röjning på kontoret. Åsa erbjuder sig att göra detta. 
• Fråga om inköp av en symaskin till kåren väcktes. 
• Översyn av material önskas t.ex. stormkök, brännpennor mm. 
• Nytt bevismärke finns, Stormköksbevismärken. 

 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 

Åsa Tolbäcken  Pelle Andersson 

 


