Katrineholms Scoutkår
Protokoll
Styrelsemöte
2021-02-08
________________________________________________________________________
Närvarande : Mårten Grothérus, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken (via Skype), Andreas
Johansson , Anette Magnussen, Pierre Karlsson, Karin Lindblad Augustsson, Ola Eklund (via
Skype)
Frånvarande: Ulrika Gustafsson, Sigge Tolbäcken Eliasson, Maria Kjellstedt
Adjungerad: Anna-Karin Andersson under punkt 9.
Dagordningen
•

Godkändes.

1. Föregående protokoll
•

Styrelseprotokoll från 2021-01-10 lades till handlingarna.

2. Skrivelser
•
•
•

Scouternas nyhetsbrev januari.
Nyhetsbrev kommunens föreningsservice
Ny Märkbart. Andreas skriver ut några exemplar och ordnar nya laminerade sidor att
anslå i Scoutgården.

3. Distriktet
•
•

KO/KC träff 1/2. Ingen representant från styrelsen deltog.
Distriktsstämma 22/3. Ombud väljs på kårstämman.

4. Läget hos avdelningarna
Familjescouterna: Mårten kollar upp till nästa möte.
Spårarna, Rävungarna och Björnungarna: Möten varannan vecka, både barn och ledare,
åtminstone fram till påsk.

Upptäckarna: Digitala möten, veckouppgifter som redovisas via mail eller SMS. Fysiska möten
från v.10
Äventyrarna: Hälften av scouterna varannan vecka. Svårt med kombinationen kallt och dåliga
kläder för en del av scouterna.
Knappast: Pulkamöten de senaste tre veckorna. Högt deltagande. Framflyttad anmälningstid till
Boomerang till sista april.
Onsdagsgruppen: Allt bra
Vilddjuren: Mårten kollar upp till nästa möte.
5. Skidkväll 15/2
•
•
•
•
•

Öppet från kl.18
Fråga till Spökbacken om att de kan öppna skiduthyrningen kl.17:00. Mårten frågar. Vi
erbjuder oss att hjälpa till vid uthyrningen.
Information ut på hemsidan i morgon 9/2. Mårten fixar.
Schema över vem som står i liften. Mårten fixar. Fråga om intresse ut med informationen
på hemsidan.
Vi tar med ved och eldar. Pierre fixar.

6. Ekonomi
•
•
•
•

Sensusbidag 11500:Digitalt möte med kommunen om nya handboken för föreningsbidrag 24/3. Mårten,
Pierre, Andreas och Lena deltar.
Planer om större investeringar under 2022 ska in till kommunen senast 15/4.
Allmänna Arvsfonden, webbinarium torsdag 11/2.

Beslutades att höja avdelningspengar till 1000.- per termin.
7. Förtjänstmärken
•

Sigge har alla i Knappast under kontroll. Mårten kollar upp övriga tillsammans med Pelle.

8. Scoutgården, Scoutstugan, material
•

•

Aktivering av larmet. Klart. Det som saknas är ett abonnemang med ett SIM-kort och en
utbildning för ansvarig. Andreas kollar upp och Lena eller Mårten tecknar ett
abonnemang.
Belysning utomhus: Förslag med mast i hörnet mot Knappasthuset med lampor riktade åt
tre riktningar. Elektrotjänst har kommit med ett bra erbjudande som inkluderar allt.

Uppföljning av beslut med anledning av inventering av material och utrustning.
•

Dammsugare till Knappasthuset är inköpt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Större dammsugare till Scoutgården ännu inte inköpt.
Fyra brännpennor med reservspetsar är inköpt.
10 hopfällbara bord är inköpt.
Lamineringsmaskin med tillbehör ännu inte inköpt men på gång.
Plåtsaxar till pyssel med t.ex. aluminiumburkar, sex stycken för högerhänta och två för
vänsterhänta är inköpta.
Nya tyngder till livlinor är inköpta.
Bordsfast pennvässare är inte inköpt då det visade sig ett det finns en.
Färgpennor inte inköpta. Oklart vad för typ av pennor som avses.
Inventering av knivar och knivlåda ännu inte genomfört.
Regnskydd eller liknande skjuts fram då behovet inte är akut om restriktionerna upphör.
Skydd till yxorna: Lasse föreslog att det är en bra sak för Äventyrarna att göra när de har
hantverk.
Inventering av Trangiaköken inte genomförd.
Symaskiner skjuts fram till hösten då det inte är aktuellt när endast utomhusaktiviteter
genomförs.
Inventering av klyvyxor inte genomförd.

Beslutades att avsätta max. 10000:- till inköp och installation av belysning. Andreas fixar.
Beslutade att köpa nya element i enlighet med bilaga för max. 9000:-. Mårten pratar med Lasse..

9. Utbildning
•

•

•

Önskemål framfördes om en ”hands-on”-utbildning om material t.ex. resa de olika tälten,
lägerköken. Förslag att ha den i höst. ”Inventering” av vad ledarna vill lära sig skickas ut
under våren. Anna-Karin fixar med hjälp av Andreas.
Trygga möten. Mårten och Anna-Karin kollar upp om alla ledare har en utbildning som
inte är äldre än tre år så att styrelsen kan gå ut med krav på att genomföra den för att få
vara ledare.
Planer finns på en Leda Scouting –utbildning i Gnesta under våren. Styrelsen ska
uppmuntra alla ledare att gå utbildningar.

10. Feriearbetare
•

Handledare behöver ordnas innan frågan går ut till de scouter som är födda 2004.
Mårten pratar med Onsdagsgruppen.

11. Övriga genomförda aktiviteter, deltagande
•

Mårten deltar i en digital upplaga av ”Leda scoutkår”

12. Övriga frågor
•

Mail från Katrineholms Kuriren som vill skriva om ev. försäljning av Majblommor till
Åsa. Har vidarebefordrats till Agneta.

Sekreterare

Ordförande

Åsa Tolbäcken

Mårten Grothérus

