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

Frånvarande:  Maria Kjellstedt, Ola Eklund 

 

Dagordningen 

• Godkändes. 
 

1. Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2021-06-06 lades till handlingarna. 
 

2. Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev augusti 
• Föreningsservice Nyhetsbrev juli. Föreningskonferens med krav på deltagande för att 

vara berättigade till kommunala bidrag 18/9 kl.9:30-15. Mårten och Pierre deltar. 
• Nyhetsbrev från Scouternas e-tjänster no 3. 
• Scouternas julförsäljning 2021. 

 

3. Distriktet 

• KO-KC träff 7/9 digital. Mårten deltar 
• Ev. DM 1-3/10. Mårten pratar med Helle inför höstplaneringen 22/8 

4 Styrelsearbetet 

• Workshop med utvecklingskonsulent Linnéa Pettersson om styrelsearbetet kommer att 
genomföras. Mårten tar kontakt med henne och föreslår måndag 18/10. 



5. Ekonomi 

• Bidrag från distriktet för kårhajken har sökts. Mårten har skickat ansökan till Helle. 
• Återbäring från Scoutshopen 489,65 kr 
• Inkomster för kanotuthyrningen under sommaren uppgår till 7950 kr. 

 

6. Kårhajk 

• Definitivt beslut om genomförandet tas gemensamt på höstplaneringen söndag 22/8 
• Åsa preliminärbokar en dubbel toalettvagn från Hyrmaskiner. 
• Hajkplanering för alla i samband med höstplaneringen med genomgång av planeringen 

fram tills nu och arbetsfördelning fram till hajken. 

 

7. Höstplanering 22/8 

• Ledarläget inför terminsstarten är oklart ,särskilt för Spårarna. Mårten ringer runt. 
• Diskussion om varför det är ett återkommande problem att hitta Spårarledare inför 

terminsstarten. 
• Åsa och Siv fixar lunch och fika. 
• Mårten planerar dagen. 

 

8. Scoutgården, Scoutstugan, material  

• Aktivering av larmet har inte genomförts. 

Beslutades att skrota allt som hittills gjorts med larmet de senaste åren 

Beslutades att ta in offerter från flera företag gällande en helhetslösning för larm och brandlarm 
för Scoutgården, stora huset inklusive vinden, Knappasthuset och garaget.. Andreas ansvarar för 
detta. 

•  Nya skivor till klätterväggen är inköpta. Pierre, Andreas och Mårten  byter dessa 11/9 
och monterar greppen på samma sätt som nu.  

Beslutades att nödvändigt material som skruv och fogmassa kan köpas in. 

Beslutades att köpa 75 knivar och 3 lådor för max 6500 kr som kommer att ”ägas” av respektive 
åldersgrupp. Lena beställer och ombesörjer att dessa märks upp på ett tydligt sätt. 

• Det behövs en ny bom med lås till vindsförrådet. Mårten pratar med Torsten om 
Onsdagsgruppen kan fixa detta. 

• Materialförvaltarna ombeds att se till att en inventeringslista för all utrustning som finns i 
kårens ägo upprättas. 

• Två livbojar är inköpta och Andreas fixar nya upphängningsanordningar till dessa. 
• En önskan om att köpa en röjsåg till kåren har inkommit. Styrelsen stödjer inte frågan. 

Beslutades att  en röjsåg kan hyras vid behov 



• En stor tall har blåst omkull vid Scoutstugan. Mårten pratar med Ericsbergs skogvaktare 
om hur det ska tas om hand. 
 

9. Rekrytering och annonsering 

• Skolbesök av utvecklingskonsulent Linnéa Pettersson 25/8. 
• Annonsering enligt tidigare beslut. 

 

10. Övriga frågor 

• Världens barn kickoff för insamling 24/9-3/10. Tas upp på höstplaneringen om intresse 
finns. 

• DUST-lägret eller Jamboree under sommaren 2022? Frågan tas upp på planeringen. 
• Åsa och Lasse ska på återträff med Gröna spåret 11-12/9 
• Familjekompis, ett integrationsprojekt som är ett samarbete med studieförbundet Bilda, 

vill informera om sin verksamhet. Kåren avvaktar. 
• Sigge avgår från styrelsen med omedelbar verkan. 

Val till ledamot och sammankallande för valberedning  enligt beslut om att delegera valet till 
styrelsen från stämman hösten 2020 . 

Beslutades att välja Sigge Tolbäcken Eliasson till ledamot och sammankallande i valberedningen. 

• Styrelsemöten i höst  
o 13/9 - Andreas fikaansvarig. 
o 27/9 - Lena fikaansvarig. 
o 11/10 - Pierre fikaansvarig. 
o 8/11 - Mårten fikaansvarig. 
o 6/12 - Anette fikaansvarig 

Beslutades att kårstämma ska hållas 6/10. 

• Julgröt 15/12. Nya grötansvariga behöver utses. 
• Vårplanering 9/1-2022 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

Åsa Tolbäcken  Mårten Grothérus 

 


