
 

 

Katrineholms Scoutkår 

Protokoll 

Styrelsemöte 

2020-12-14 

Digitalt via Zoom 

________________________________________________________________________ 

Närvarande : Pelle Andersson, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken, Ulrika Gustafsson, Andreas 
Johansson, Anette Magnussen, Pierre Karlsson  

Frånvarande: Karin Lindblad Augustsson, Maria Kjellstedt, Roland Eriksson, Ola Eklund 

Adjungerad: Mårten Grothérus  

 

 Dagordningen 

• Godkändes. 

Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2020-11-12 till handlingar. 

Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev november. 
• Scouterna om ekonomiskt stöd- frågor och svar. 
• Scouterna- Demokrati-memory (spel) 

 

Demokratijamboree 21-29/11 

Sigge, Pelle och Åsa sammanfattade kort om stämman. Sammanfattning av alla beslut finns på 
www.demokratjamboree.se 

  

Avslutning av terminen 

Närvarorapportering för terminen måste skickas in till Pelle och Sven så snart som möjligt. 

• Familjescouterna och Vilddjuren slutförde det de planerat för terminen. 
• Spårarna ställde in sin vandring och samlades för avslutning på respektive avdelning. 



• Upptäckarna avslutade terminen i förväg, hade ingen ordentlig avslutning. Enbart positiva 
reaktioner från föräldrarna. 

• Äventyrarna ställde in de två sista mötena. Mest positiva reaktioner från föräldrarna. 
• Knappast har haft möten som vanligt utomhus. Har avslutning fredag 18/12. 

 

Planering inför vårterminen 

• Konstituerande styrelsemöte kl.10:00 den 10/1-2021 på Scoutgården. 
• Vårplaneringen ställs in. Styrelsen gör en planering och skickar ut på beredning där 

ledarna får möjlighet att komma med synpunkter. 
• Styrelsen avvaktar med råd inför terminsstarten efter hur utvecklingen och ev. förändrade 

rekommendationer ser ut. 

 

Ekonomi 

• Återbäring från Scoutshopen 702,95 :- 
• Utfallet av julförsäljningen blev cirka 7400:- 
• Lena ordnar fullmakt för firmatecknarna för att uträtta bankärenden. 
• Kostnaden för julklappar till ledare och funktionärer inom kåren  slutade på ca.5000:- 
• Statsbidragsansökan från scouterna för 2019 är ännu inte utbetalt men enligt 

mailkonversation med Scouterna så är det enligt den normala proceduren.  

 

Scoutgården, Scoutstugan och material 

• Larm och lås.  
Inget nytt om larmet och El & Säkerhet kräver ingen fullmakt från Andreas. 

Beslutade att godta offert på lås från El & Säkerhet på 28192:- exkl. moms. Se bilaga 1. 

• Belysning till bakgården. Ännu ingen återkoppling från Elektrotjänst. 
• Inventering av förslag på nytt material. Ulrika har sammanställt och styrelsen tar beslut på 

nästa styrelsemöte. 
• Styrelsen tar ett gemensamt ansvar för att se till Scoutgården under jul och nyårshelgerna. 

 

Förtjänstmärken 

• Mårten, som nyvald ordförande för 2021, övertar ansvaret från Pelle. Sigge ”inventerar” 
Knappast medlemmar som varit och är ledare. 

 

Övriga aktuella, kommande aktiviteter 

• Eventuell skidkväll 1/2. 
• Läger 2021? Styrelsen beslutar på kommande styrelsemöte. 



 

 

Övriga, genomförda aktiviteter 

• Extra kårstämma genomförd precis innan detta styrelsemöte där Mårten Grothérus valdes 
till ny ordförande från 1/1-2021, och Lasse Skoog och Mats Olsson valdes till ordinarie 
revisorer för 2021. 
 
 

Inga övriga frågor. 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 

Åsa Tolbäcken  Pelle Andersson 

 

 

 

 
 

 


