
 

 

Katrineholms Scoutkår 

Protokoll 

Styrelsemöte 

2021-09-13 

________________________________________________________________________ 

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

Frånvarande:  Mårten Grothérus, Maria Kjellstedt, Ola Eklund, Karin Lindblad Augustsson 

 

Dagordningen 

• Dagordning godkändes enligt förslag. 
 

1. Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2021-08-16 lades till handlingarna. 
 

2. Skrivelser 

• Erbjudande om att annonsera i tidningen ”Nyinflyttad”. 
 

3. Distriktet 

• KO-KC träff 7/9. Ingen information pga. att Mårten är sjuk. 
• Det blir inget DM under hösten. 
• Ett muntligt bifall har getts från distriktsordförande på ansökan om bidrag för kårhajken 

med 100:- per deltagande medlem mot redovisning av antal deltagare efteråt. 

 

4. Ekonomi 

• Inkomster för kanotuthyrningen ytterligare 1600:-, totalt 9550:- i år 
• Inkomster uthyrning av Scoutstugan  1200:- 
• Återbäring från Länsförsäkringar 765:- 

 



5. Scoutgården, Scoutstugan och material 

• Klätterväggen snart klar efter insats från Mårten, Pierre och Andreas J. Helt klar till 
kårhajken. 

• Det omkullblåsta trädet vid Scoutstugan är borttaget av Lasse, Pierre och Sigge. 
• Ett getingbo i Vargens kåk måste tas bort snarast. Någon pratar med Daniel. 
• Onsdagsgruppen har kollat upp om någon skulle kunna anlitas till att ta bort allt ogräs i 

gruset runt gården men det var dyrt. Styrelsen överens om att det ska rensas på ett eller 
annat sätt. 

• Beslutades att nya knoprep ska köpas in. Christina E. ordnar detta. 
• Avdelningarnas ”egna” knivar är inköpta och invigda. 

Beslutades att avsätta ytterligare 520:- till inköp av väskor till dessa istället för som tidigare 
beslutat lådor. 

• Sedan installationen av larmet påbörjades för ett antal år sedan har kostnaderna uppgått 
till cirka 35000:-. På föregående styrelsemöte togs beslutet att skrota allt som hittills har 
gjorts och ta in offerter på en slutgiltig lösning. Tre företag visade intresse och två 
lämnade in seriösa offerter.  

Beslutades att anta offert från Oppunda El AB på 35000:- plus moms. Se bilaga. 

Pierre Karlsson deltog inte i beslutet pga. jäv. 

Beslutades att lägga till eventuella kostnader för ytterligare en kamera. 

Pierre Karlsson deltog inte i beslutet pga. jäv. 

Beslutades att köpa in 40 nya taggar för cirka ca. 53:-/st. 

 

 

6. Rapport från avdelningarna och uppföljning av rekryteringen 

• Rekryteringen har gått bra.  
• Ledarläget är bra och fler föräldrar ställer upp som nya ledare både på Spårarna och 

Upptäckarna 
• Båda spåraravdelningarna är fulla och en vänt/kö-lista finns. Pelle har koll på detta. 
• Upptäckarna är cirka 25 stycken men ledarna anser inte att de är för många. 
• Rovfåglarna är än så länge inte för många trots att de återigen endast har en grupp i 

veckan, på torsdagar. 
• Knappast har åtta nya medlemmar efter att tre fd. äventyrare har avregistrerat sig. De 

planerar sin invigningshajk till 1-3/10 
• Familjescouterna var 31 stycken, barn och vuxna, på sitt senaste möte. 
• Inget nytt från Vilddjuren. 

 

7. Kårhajk 25-26/9 

Beslutades att om inte minst 40 anmälningar inkommer senast 17/9 så ställer vi in hajken. 



• Planeringsträff genomfördes 22/8 och en slutgiltig planering med genomgång av de sista 
förberedelserna sker  19/9 kl. 15:00 på Scoutgården. 

• Ulrika, Andreas och Åsa har det under kontroll. 
 

8. Bidragsansökningar 

• Ansökan om kommunala bidrag för 2022 ska vara inlämnad via inloggning på 
kommunens hemsida senast 31/9. Mårten och Lena ansvarar för att detta blir gjort. 

• Åsa påminner om patrullernas årsmöten som måste genomföras under hösten. Dessa 
utgör underlag för ansökan om statsbidrag. Information kommer att gå ut till alla 
avdelningsledare. 

 

9. Kårstämman 

• Äger rum 6/10 19:00 på Scoutgården. 
• Valberedningen är underrättad om alla val som ska genomföras 
• Åsa beställer smörgåstårta till 25 personer om inte indikationer på fler deltagare på plats 

uppstår. 

Beslutades att information kommer att gå ut att om man inte kan närvara på plats så ska 
möjlighet finnas att delta digitalt.  

 

10. Fyllnadsval till valberedningen 

Beslutades att välja Karl Borehall som ledamot i valberedningen för Katrineholms scoutkår. 

 

11. Workshop för styrelsen 

• Då inget annat besked har getts utgår styrelsen från att en workshop om 
kårstyrelsearbetet med utvecklingskonsulent Linnéa Pettersson kommer att genomföras 
18/10. Nuvarande och nyvalda styrelsen kommer att bjudas in. 

•  

12. Förtjänsttecken 

• Ett antal förtjänsttecken kommer att delas ut i samband med lägerbål på kårhajken 25/9. 
Åsa har beställt dessa från Scoutshopen och skickar en inbjudan till de som berörs om de 
i nuläget inte planerar att delta på hajken. 

 

13. Kommande aktiviteter 

• Kårhjak 25-26/9 
• Knappast invigningshajk 1-3/10 
• Kårstämma 6/10  
• Julmarknad 21/11.  



• Julgröt 15/12.  

Beslutades att julgröten i år kommer att serveras på Scoutgården och att styrelsen arrangerar. 

 

13. Övriga frågor 

• Frågan om föräldramöten på avdelningarna under hösten togs upp. Inget beslut då det 
redan nu är mycket aktiviteter att planera. 

• Knappast önskar en vattenkokare till Knappasthuset. 

Beslutades att en vattenkokare kan köpas in. Sigge ordnar det 

 

 

 

Sekreterare   Vice Ordförande 

 

 

Åsa Tolbäcken  Pierre Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


