
 

 

Katrineholms Scoutkår 

Protokoll 

Styrelsemöte 

2021-09-27 

________________________________________________________________________ 

Närvarande : Mårten Grothérus, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken ,Pierre Karlsson, Ulrika 
Gustafsson, Andreas Johansson 

Frånvarande:  Maria Kjellstedt, Ola Eklund, Karin Lindblad Augustsson, Anette Magnussen 

 

Dagordningen 

• Dagordning godkändes enligt förslag. 
 

1. Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2021-08-16 och 2021-09-13 lades till handlingarna. 
 

2. Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev september 
 

3. Distriktet 

• KO-KC träff 7/9. Mårten rapporterade.. 

 

4. Ekonomi 

• 6500:- kommer att utbetalas från distriktet för 65 deltagande medlemmar under 18 år på 
kårhajken. 

 

5. Läget på avdelningarna 

• Samtliga avdelningar är i princip fulla och ledarläget är bra.  



• Vilddjuren: Mårten har haft kontakt med Ann F. och de har inte haft någon verksamhet 
sedan Covid-utbrotten våren 2020 och nu är det endast två medlemmar kvar. De har i 
nuläget inga planer om eller hur de ska gå vidare.  

 

6. Scoutgården, Scoutstugan och material 

• Larminstallationen är påbörjad av Oppunda El. Andreas och Pierre kommer att få en 
ordentlig genomgång av hur det fungerar innan det driftsätts, troligtvis under v.41. Alla 
med nyckel och tagg kommer att få information via mail innan det tas i bruk. 

• Anticimex har underrättats om getingbon vid Scoutstugan och Vargens kåk men inte 
hunnit dit. De rekommenderar oss att själva ta bort bona när det blivit kallt ute. 

• Mårten har varit i kontakt med kommunen om det uppkomna slukhålet vid garaget. De 
kommer att fylla igen det och kontaktar Sörmlands vatten som ska undersöka hur det 
uppkommit. 

Beslutades att köpa 6 stora vattendunkar med tappkranar avsedda för dricksvatten för 150:-/st 
från Biltema. De gamla slitna ska inte kasseras utan sparas på vinden. 

 

7. Kårstämman 
• Kårstämman som beslutats att äga rum 6/10 är inte stadgeenligt utlyst då inget förslag 

till dagordning anslogs i samband med kallelsen. 

Beslutades att kårstämma ska hållas onsdagen 13/10 kl.19:00 på Scoutgården. I kallelsen ska 
det framgå att deltagande kan ske både fysiskt och digitalt. 

• Kårstyrelsemötet 11/10 ställs in. Om det inkommer någon motion till stämman hålls 
ett digitalt styrelsemöte. 

• Valberedningen kommer att underrättas. Åsa kontaktar dem. 
• Beslut om att beställa smörgåstårta till 25 personer kvarstår. Åsa ordnar detta. 
 

 

8. Kurser och utbildningar 
• Introduktion för nya ledare 29/9 på Scoutgården. Endast en anmäld. I senaste 

nyhetsbrevet från Scouterna finns en länk till information och ”bra-att-veta-saker” för 
nya ledare. Åsa ber Pelle att uppmärksamma  den på hemsidan. 

• En workshop om styrelsearbete i Scouterna för nuvarande styrelse och den på 
stämman nyvalda styrelsen kommer att hållas i Scoutgården måndag 18/10 kl. 18:00 
med utvecklingskonsulent Linnéa Pettersson. 

• Andreas kommer att gå ”Leda scouting” i Gnesta i 23-24/10. 

 

9. Övriga frågor 
• En muntlig, eventuell, inbjudan har kommit från Valla scoutkår till ledare och vuxna om 

att sova i 20-mannatält. Mer information kommer. 



• Frågan om eventuell riktad rekrytering på särskolan togs upp men då ingen i nuläget kan 
ansvara för detta kom styrelsen inte vidare. 

• Åsa framförde synpunkter på hur styrelsearbetet har upplevts det senaste året. 

 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

Åsa Tolbäcken  Mårten Grothérus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


