Katrineholms Scoutkår
Protokoll
Styrelsemöte
2021-01-10
________________________________________________________________________
Närvarande : Mårten Grothérus, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken, Ulrika Gustafsson, Andreas
Johansson , Anette Magnussen, Pierre Karlsson, Karin Lindblad Augustsson, Maria Kjellstedt,
Sigge Tolbäcken Eliasson (via Skype)
Frånvarande: Ola Eklund
Adjungerad: Pelle Andersson
Mötet inleddes med att avtacka Pelle Andersson för hans tio år som ordförande.
Dagordningen
•

Godkändes.

1. Föregående protokoll
•

Styrelseprotokoll från 2020-12-14 och stämmoprotokoll från 2020-12-14 lades till
handlingarna.

2. Skrivelser
•

Scouternas nyhetsbrev december.

3. Planering för vårterminen
•
•
•

Inga ändrade riktlinjer har kommit från Scouterna gällande verksamheten under
pandemin.
Respektive avdelningsledare gör egna bedömningar runt veckomöten på samma sätt som
under hösten. Mårten skickar ut tips till ledarna om digitala möten.
De enda som ännu planerat för terminen är utmanarna i Knappast. De genomförde ett
digitalt möte via Discord 8/1.

4. Ekonomi
•

•
•

Sensusbidrag finns att få för avdelningsverksamheten under hösten. Viktigt att alla
avdelningsansvariga överlämnar undertecknade närvarolistor senast 20/1. Pelle kommer
att samordna och fixa detta.
Kommunen har en ny beräkningsmodell för föreningsbidrag som förklaras i en särskild
handbok som har upplevs svårtolkad. Lena och Mårten ska fördjupa sig i handboken.
Bokslut och resultat för 2020 år preliminärt klart. Se bilaga.

5. Förtjänsttecken
•

En lista ska sammanställas. Mårten ansvarar för detta.

6. Scoutgården, scoutstugan, material
•

•

•
•

Larmet.: Mårten tar kontakt med Elektrotjänst och ställer krav på att larmsystemet kan tas
i bruk snarast. Om de inte kan ordna saken tar Mårten in offerter från andra larmföretag
om att ta över och slutföra arbetet som påbörjats.
Belysning utomhus: Lampor mot baksidan från köket, mot baksidan mot Åsen och
framsidan antingen från gården eller från Knappasthuset behövs. Ännu inget svar från
Elektrotjänst. Mårten frågar om detta i samband med kontakten om larmet.
Elcentralen kommer att bytas ut 11/1. Torsten har koll på det.
De nya låsen kommer v.3. Låssmeden hör av sig till Andreas.

Resultat av ”inventering” av material och utrustning:
Beslutades att köpa ny dammsugare till Knappasthuset. Sigge fixar detta.
Beslutades att köpa en ny, större dammsugare till Scoutgården. Onsdagsgruppen får själva
bestämma modell men uppmanas att tänka kvalitet före lågt pris men optimalt med en
kombination av bägge.
Beslutades att köpa fyra brännpennor med reservspetsar för max. 8000:-. Andreas ansvarar.
Beslutades att köpa 10 hopfällbara bord för max. 10000:-. Lena ansvarar.
Beslutades att köpa en lamineringsmaskin med tillbehör för max. 900 :-. Pierre ansvarar.
Beslutades att köpa plåtsaxar till pyssel med t.ex. aluminiumburkar, sex stycken för högerhänta
och två för vänsterhänta för ca.129:-/st. Åsa ansvarar.
Beslutades att köpa två nya tyngder till livlinor för 349:-/st. från Scoutshopen. Karin ansvarar.
Beslutades att köpa en bordsfast pennvässare. Lena ansvarar.
Beslutades att köpa nya färgpennor. Lena ansvarar.

•
•
•
•
•
•

Knivar: Mårten inventerar och tar fram förslag på bättre förvaringslåda.
Regnskydd el.dyl. som kan stå ute under höst och vintern: Alla i styrelsen kollar upp olika
förslag på lösningar till nästa styrelsemöte.
Skydd till yxorna: Lasse ombeds att inventera behov.
Trangiakök: Anette och Lena inventerar de som kåren har så att ett ev. beslut om inköp
av nya kan tas på nästa styrelsemöte.
Symaskiner: Åsa tar fram förslag till nästa styrelsemöte.
Klyvyxor. Lasse ombeds att inventera vad som finns och förslag på ev. inköp av nya.

7. Läger i sommar
•
•

Styrelsen kom fram till att inte organisera en lägervistelse under sommaren 2021. Kåren
kommer inte att åka till Dalacamp.
Knappast uppmuntras, på eget initiativ att delta på Boomerang, Vässarö, 24/6-4/7.

Beslutades att kåren betalar resan till och från Vässarö för de kårmedlemmar som deltar under
förutsättning att resan planeras utifrån det mest hållbara alternativet.
Beslutades att kåren arrangerar en kårhajk/läger i början av hösten i närhet till Scoutgården.
Detta under helt nya förutsättningar i förhållande till förra årets planer på en jubileumhajk. Vi ska
arrangera något nytt under nya former för gamla och nya medlemmar.
8. Utbildning
•
•

En styrelseutbildning bör arrangeras.. Mårten kontaktar Scouterna och vår
utbildningskonsulent om alternativ.
Ledarutbildning mer ”hands-on” önskas. Anna-Karin bjuds in till nästa styrelsemöte för
att diskutera detta.

9. Övriga, aktuella kommande aktiviteter
•
•

Skidkväll planerad i Spökbacken 1/2. Mårten tar kontakt för att eventuellt flytta fram
datumet och återkopplar om detta.
Knappast planerar att genomföra ensamhajken ”Inga jävla mesar-hajk” 27-28/2.

10. Övriga genomförda aktiviteter, deltagande
•

Inget genomfört

11. Övriga frågor.
•

Techsoup finns tillgängligt via Scouternas hemsida. Vi är godkända att använda detta. Är
olika digitala hjälpmedel.

Sekreterare

Ordförande

Åsa Tolbäcken

Mårten Grothérus

