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Dagordningen 

• Dagordning godkändes enligt utskickat reviderat förslag. 

1. Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2021-09-27 och kårstämman 2021-10-13 lades till handlingarna.  
• Önskemål om att ordförande ska justera protokollen  så snart han får dessa från 

sekreteraren framfördes så att protokollen kan läggas ut på hemsidan för att hålla 
medlemmarna uppdaterade om vad styrelsen diskuterar och beslutar om. 
 

2. Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev oktober.  
• Sensus -Om att de övergår till digital redovisning mm efter årsskiftet 
• Jamboree 2022- inbjudan. Ges till Knappast. 
• Föreningsservice- nyhetsbrev hösten 2021. 
• Lyckliga gatorna –Erbjudande om att servera korv 26/11 Västra skolan mot ersättning- 

Mårten svarar att vi ställer upp. 

 

3. Ekonomi 

• Bidragsdialog med kommunen 20/10. Lena och Mårten deltog. 
• 10000:- från kommunen i extra Investeringsbidrag för energibesparande åtgärder för 

elementen. 
• Allmän rapport, det ser mycket bra ut. 



• Hyra av scoutstuga 2000:-. 
• Kårhajken borde gått med vinst på ca.3000:- (efter styrelsemötet blev det klart att det blev 

en vinst på 2708 :-). Beslut på nästa styrelsemöte om hur dessa pengar ska gå tillbaka till 
verksamheten. 

• Larmet har totalt kostat 46550:-. 

 

4. Läget på avdelningarna 

• Antal registrerade medlemmar : 298 
• På väntelistan: 7  
• Samtliga avdelningar är i princip fulla och ledarläget är bra.  

 

5. Scoutgården, Scoutstugan och material 

• Larmet aktiveras 1 dec. Inga taggar utan endast nyckel och personlig kod. Andreas skickar 
ut information genom Mårten så att alla med nyckel kommer att veta hur det fungerar. 

• Klätterutrustning. Magnus K. går igenom all utrustning och återkommer med ett underlag  
på kostnaden för uppdatering. Frågan aktualiserades då DUST vill hyra vår utrustning 
inför läger 2022.  Åsa pratar med Magnus. 

• Var är murikkorna? Lena ber Daniel kolla vid Scoutstugan. 
• Båtmotorn behöver flyttas från stugan. Lena pratar med Daniel. 
• Specialborrarna (de tunna till t.ex. egna blyertspennor) upplevs som slöa. Vi ber 

Onsdagsgruppen att kolla dessa. 

Beslutade att köpa 11 kubikmeter ved för totalt 4623:- (av Lena för exakt samma summa hon 
köpt den för av Sven). 

 

6 .Läger 2022 

• Lena tar hand om DUST preliminäranmälan (när protokollet skrivs är detta ordnat och vi 
är garanterade deltagande). 

• DUST:s  lägerkommittée vill hyra kårens klätterutrustning, båt med båtmotor och 
optimistjollen under lägerveckan. Det får de göra. Inkomsterna för detta brukar täcka 
kostnaderna för uppdatering av klätterutrustningen som kommer kåren till gagn under 
åren mellan DUST-lägren. 

• Martin kollar med Knappast om de vill åka på DUST eller Jamboree 2022. 
 

7. Krisplan 

Beslutades att uppdatera Krisplanen enligt bilaga. Åsa byter den som finna anslagen i kontoret. 

 

 



8. Övriga frågor 

 

• Julmarknad- Ulrika och Åsa har det under kontroll. De föräldrar som hittills erbjudit sig 
att hjälpa till kommer att kontaktas. 

• Verksamhetsplan för 2022 bordlägges till nästa styrelsemöte. 
• Julgröt 15 december på Scoutgården. Styrelsen fixar gemensamt. Mer detaljerad planering 

på nästa styrelsemöte. 
• Skidkväll Spökbacken ? Mårten tar kontakt med Spökbacken och får förslag på datum. 
• Årsmöten på avdelningarna.  

o Rävungarna har börjat med sina.  
o Åsa har kontrollerat vilka uppgifter avdelningarna vill ska vara ifyllda i förväg för 

att förenkla mötena. Alla avdelningar vill ha så mycket ifyllt som möjligt innan 
mötena. 

• Utdrag ur belastningsregistret. Vilka mer än ledarna ska vi kräva visar upp utdrag ur 
belastningsregistret? 

• Fråga till ordförande om varför styrelsens Workshop ställdes in då beslut hade tagits om 
denna och datum bokat sedan länge. Ordförande ansåg inte att det fanns förutsättningar 
för att den skulle bli produktiv. Kritik framfördes om att beslutet  att ställa in den borde 
förankrats i styrelsen. 

• Julklappar till ledare och alla andra funktionärer. Mårten ordnar detta. 
• Scouternas stora förtjänsttecken. Motiveringar till dessa måste in till Scouterna med minst 

en månads framförhållning. Vi planerar att ha utdelning av ett antal till St Georg 
• Korvbröd. Mårten har kontaktats av en organisation som får mat att dela ut till 

behövande och de svämmas över av korvbröd och har erbjudit oss att få så mycket vi vill 
ha. Mårten svarar att vi gärna vill ha till julmarknaden. 

• Utbildning.  
o En person deltog i gemensamma Trygga möten utbildningen under höstlovet. 
o Anna-Karin kommer att kontakta de som måste förnya Trygga möten 
o Fler ledare har under hösten gått Leda Scouting 

• Arbetsordning/roller i styrelsen. Åsa har skrivit ett förslag. Se bilaga. Bordlägges till nästa 
styrelsemöte eller ev. ett eget möte för denna fråga. Åsa föreslår också att styrelsen borde 
utvärdera/reflektera över året som gått och se vad vi gjort bra och vad som kunde. gjorts 
annorlunda 

 

8. Nästa styrelsemöte 

• Måndag 6 dec. 
 

Sekreterare   Ordförande 

 

Åsa Tolbäcken  Mårten Grothérus 


