
 

 
Katrineholms Scoutkår 

Protokoll 

Styrelsemöte 

2020-11-12 

Digitalt via Zoom 

________________________________________________________________________ 

Närvarande : Pelle Andersson, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken, Ulrika Gustafsson, Karin 
Augustsson Lindblad, Andreas Johansson, Anette Magnussen, Ola Eklund, Pierre Karlsson 
(punkterna Läget på avdelningarna Rovfåglarna torsdag, Valberedning och Styrelsens arbete och 
uppgifter) 

Frånvarande: Sigge Tolbäcken Eliasson, Maria Kjellstedt, Roland Eriksson 

Adjungerad: Mårten Grothérus (punkterna Läget på avdelningarna Rovfåglarna torsdag, 
Valberedning och Styrelsens arbete och uppgifter) 

 

 Dagordningen 

• Godkändes. 

Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2020-10-19 och 2020-10-25 lades till handlingar. 

Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev oktober. 
• Från Scouterna om stöd för samlingslokaler. Inte aktuellt för kåren. 
• Majblommans lokalförening- beslut från när de grundades i slutet av 80-talet. 

 

Avdelningarna 

• Just nu har vi 299 registrerade medlemmar, 12 finns på kölistan varav en förälder. 
• Information och underlag om patrullernas årsmöten för 2020 har delats ut till 

avdelningarna. 
• Påminnelse utskickad  om uppdatering av Trygga möten till de som berörs 

 



Rävungarna: Har börjat med patrullernas årsmöten denna vecka. 

Björnungarna: Inget att rapportera .Några har slutat och två nya har erbjudits plats.  

Skogsrövarna: Full fart. Har bildat 5 patruller. Kan eventuellt behöva extra bidrag till 
avslutningsmiddagen. Återkommer vid nästa styrelsemöte. 

Rovfåglarna måndag: Bra närvaro, endast planerat utomhusaktiviteter. Ingen Faluhajk kommer 
att äga rum 2021. 

Rovfåglarna torsdag: Bra. Ett gäng med livliga killar. Två patruller. Någon mer ledare kan  
behövas. Ingen Faluhajk kommer att äga rum 2021. 

Knappast: Hög närvaro, utomhusaktiviteter har planerats för resten av terminen 

Vilddjuren: Några nya har testat. 

Familjescouterna: Några nya, ny kontaktperson Andreas Karlsson. 

 

Krisplanen 

Beslutades att uppdatera krisplanen utan förändringar. Se bilaga. 

 

Valberedning 

• Information om  extra stämman 16/12 skickas ut i samband med inbjudan till Julgröten. 
Kallelsen med dagordning skickas ut och anslås av Pelle inom stadgeenlig tid. 

• Diskussioner om förslag på ny ordförande. 

 

Styrelsens arbete och uppgifter 

• Förslag om ett konstituerande möte i början av året där ansvaret fördelas efter förslag 
som sammanställs av inkomna förslag till nästa styrelsemöte. Se bilagor. 

• Majblommekommittéen- styrelsen önskar mer kontinuerlig kommunikation om deras 
planering av Majblommeförsäljningen och en möjlighet att få framföra synpunkter om 
försäljningen på avdelningarna. 

 

 

Ekonomi 

• Fullmaktsblankett om hantering av konton måste till Sörmland sparbank innan årsskiftet.  
Lena frågar Sparbanken om vem som kan vara fullmaktsgivare. Beslut tas på nästa 
styrelsemöte. 

• Statsbidrag 2019 är ännu inte utbetalt. Enligt Scoutnet är 20 av 23 patruller godkända. 
Åsa kontaktar Scouterna om besked.. 

 

 



Scoutgården, Scoutstugan, material 

• Inget nytt på larmfronten. 
• Fullmakt till låssystemet behövs, Andreas har en kontakt och återkommer. 
• Stockarna till tre av eldstäder är utbytta. 
• Belysningen på masten vid klätterväggen har flyttats upp. Inget svar Från Elektrotjänst 

om pris på ev. belysning till baksidan. 
• Uppställningsplats för släpkärran med kanoterna, under tak, har ordnats av Mats O. vid 

Djulö, i närheten av  vandrarhemmet. 
• Information skickas ut till alla ledare om uppgradering/byte av och  önskemål om ny 

utrustning. Svar till Ulrika som sammanställer. 

 

Övriga aktuella, kommande aktiviteter 

• Julförsäljning. Sista dag att lämna beställningslapp idag. Intresset ser ut att ha varit lågt. 
• Demokratijamboree 21-29/11.  
• Ledaraktivitet med Turf uppskjuten på obestämd tid. 
• Julgröt 16/12. Pelle skickar ut inbjudan. Anmälan senast söndag 13/12 till Åsa. Alla håller 

utkik efter erbjudanden om julklapp till ledarna. 
• Vårplanering.  Vi avvaktar utvecklingen av pandemin. Om det inte är genomförbart får 

styrelsen ta ett större ansvar för den gemensamma kårplaneringen för våren. 
• Skidkväll planeras till 1/2 med reservation för snötillgången och utvecklingen av 

pandemin. 

 

Övriga genomförda, aktiviteter 

• Distriktsstämman 3/11. 8 ombud från Katrineholm deltog. 

 

Inga övriga frågor 

 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 

Åsa Tolbäcken  Pelle Andersson 


