
 

 

Katrineholms Scoutkår 

Protokoll 

Styrelsemöte 

2021-04-12 via Teams 

________________________________________________________________________ 

Närvarande: Mårten Grothérus, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken , Andreas Johansson , Anette 
Magnussen, Pierre Karlsson, Karin Lindblad Augustsson, Ulrika Gustafsson, Maria Kjellstedt 

Frånvarande: Sigge Tolbäcken Eliasson, Ola Eklund 

 

Dagordningen 

• Godkändes. 

1. Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2021-03-08, 2021-03-25 och kårstämmoprotokoll från 2021-03-15 
lades  till handlingarna. 

2. Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev mars. 
• Nyhetsbrev från Scouternas e-tjänster nummer 2-2021 
• Enkät om Covid-19 från Scouterna. Besvarad av Mårten. 

 

3. Distriktet och kretsen 

• Kretsmöte. Pierre deltog. Mest diskussioner om hur alla kårer i kretsen hanterar 
verksamheten under pandemin. 

• Distriktsstämma 22/3. Sju ombud från kåren deltog. Ännu inget protokoll. 

 

4. Läget hos avdelningarna 

Spårarna Rävungarna: Bra 

 Spårarna Björnungarna: Inställt veckan före påsk och denna vecka pga. sjuka ledare och 
ledarbarn. 



Upptäckarna: Några har slutat, några har börjat. 

Äventyrarna: Hela grupper varje vecka from. denna vecka. Dagläger/hajk kommer att 
genomföras i samband med Kristihimmelsfärd.  

Knappast: Bra, fortsatt hög närvaro. 

Onsdagsgruppen: Bra stabil grupp. Utflykt till lägerplats vid Ålsäter där kåren hade läger 1976. 

Vilddjuren: Ingen rapport. Mårten försöker att få tag på Ann eller Mattias. 

Familjescouterna: Flyter på bra. 

 

5. Byggplaner Åsporten 

• Ingen ny information från kommunen. Kommer troligtvis upp på nämndmötet 2020-05-
05. 

 

6. Ekonomi 

• Statsbidrag. Ansökan för 2020 är klar. Kåren har sökt för totalt 20 medlemsföreningar 
omfattande 140 medlemmar, preliminärt 20520:-.  

• Styrelsen ska försöka att hitta mer engagerande, roligare, mindre  tråkiga former för 
genomförandet av patrullernas årsmöten. Kanske med ett demokrati-tema. Alla funderar 
och olika förslag presenteras på planeringsträffen inför höstterminen . 

• En handbok (manual/mall) för att söka kommunala bidrag har presenteras av 
kommunen. Kan endast nås via personlig inloggning. Mårten kontaktar kommunens 
föreningsservice  om hur vi ska kunna dela handboken inom styrelsen. 

 

7. Scoutgården, Scoutstugan, material  

• Aktivering av larmet ännu inte klart. Tre kräver bevis på att Mårten är firmatecknare för 
att aktivera SIM-kortet.. Han ordnar det de närmaste dagarna. 

• Belysning till Scoutgården. Arbetet har stannat upp. Oklart om varför. Andreas kollar upp 
med Elektrotjänst. 

• Förslag om att se över elsystemet på hela Scoutgården. Mårten pratar med Torsten och 
ber honom att ta in offerter från fler företag. 

• Stormkök och reservdelar är  ännu inte beställt. 
• Klätterväggen. Fästen håller på att släppa. Alla fästen utan mutter på baksidan behöver 

ses över, kanske hela väggen då skivorna inte håller. Mårten pratar med Torsten. 
 

8. Feriearbetar 

• Kåren tvingas att tacka nej till av kommunen avlönade feriearbetare då vi inte fått tag på 
handledare för de tre veckor som det gäller. 

 



9. Utdrag från belastningsregistret 

• Beslutades på Demokratijamboree 2020 att alla ledare att belastningsregister ska visas 
upp. Se bilaga. Mårten och Åsa tar fram förslag på rutin för hanteringen kan se ut i kåren 
till nästa styrelsemöte. 

 

 

10. Övriga genomförda aktiviteter, deltagande  

• Mårten har deltagit i utbildningen Leda kår. 

 

11. Övriga frågor 

• Majblommor. Försäljningen startar 15/4. Scouterna säljer till viss förmån för 
Katrineholms scoutkår. Alla scouter registrerar sig själva via app. Förra årets majblommor 
säljs i år och endast digitalt.. Pins kommer att säljas av ICA under maj månad. 
Information om försäljningen har skickats ut till alla ledare i kåren. 

• St Georg. Inget gemensamt firande.  
• Invigning av nya ledare. Mårten gör detta genom att besöka de avdelningar där nya ledare 

finns på deras veckomöten nu under våren. 
• Ungdomsledarstipendierum. Mårten pratar med Christina Eriksson om att nominera 

samma person som vi gjorde förra året. 
• Skräpplockardagarna under v.16. Rävungarna, Björnungarna och Skogsrövarna ska plocka 

skräp. Lena har hämtat ut handskar och säckar för 75 personer och beställer hämtning av 
skräpet. 

• Världsförbättrarprojektet. Material finns via Scouterna.  
• Världsscoutjamboree 2023, Sydkorea. Dags att uppmärksamma de som har åldern inne 

att det kan vara idé att dra igång en Jamboreegrupp för att samla in pengar. 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

Åsa Tolbäcken  Mårten Grothérus 

 

 

 

 
 

 


