
Minnesanteckningar planering Katrineholms  scoutkår 22/8-2021 
Plats: Scoutgården, utomhus på baksidan 

Deltagare: Mårten, Pierre, Ulrika, Lena, Anette, Sigge, Åsa, Andreas J, Andreas P, Lennart, 
Carina, Martin, Maria M, Sandra, Robban, Banu, , Pelle, Anna-Karin, Torsten, Siv (som 
fixade kaffe och lunch) 

Höstens avdelningar 

Måndag Spårarna Rävungarna 18:15-19:45, start 30/9 

Ledare: Carina, Martin E, Robban, Banu, Ellen, föräldrar (?) 

Tisdag Spårarna Björnungarna 18:15-19:45, start 31/9 

Ledare: Sandra, Maria M, Andreas J, ev. Daniel, föräldrar (?) 

Onsdag Upptäckarna Skogsrövarna 18:30-20:00, start 1/9 

Ledare: Anette, Lena, Andreas P, Helle, Ängla, en förälder (?) 

Torsdag Äventyrarna Rovfåglarna 18:30-20:30, start 2/9 

Ledare: Anna-Karin, Mårten, Pierre, Jenny, Albin (?), Micki (?), Martin O (?), Markus (?) 

Fredag Knappast drop-in från 19:30, har startat, nya Knappasmedlemmar 27/8 

Ledare: Sigge, Adam, Martin E, Helle 

Familjescouterna varannan söndag, start 5/9 

Kontaktperson: Andreas Karlsson 

 

Det är bra med extraledare på Spårarnas uppstartsmöten! 

 

Kalender: 

11/9 Byte av skivorna på klätterväggen 10:00. Använd inte väggen innan dess! 

19/9 Planering inför kårhajken. 15:00 Scoutgården. Minst en representant från varje 
avdelning! 

25-26/9 Kårhajk Scoutgården. Se separata anteckningar från planeringen. 

29/9 Introduktionsutbildning av nya ledare Scoutgården 18-21, Anna-Karin samordnar. 

1-3/10 ev. DM utanför Nyköping 

1-3/10 Knappast invigningshajk 

23-24/10 leda Scouting i Gnesta (kan ändras beroende på ev. ändrade restriktioner) 

3/11 Trygga möten Scoutgården 18-21 

21/11 Julmarknad 



15/12 Julgröt (beroende på nya grötansvariga) 

9/1-2022 Vårplanering Scoutgården 

Övrigt: 

 

Meddela medlemsregistreraren, Åsa, så snart som möjligt när ni vet vilka som tillhör er 
avdelning, både gamla och nya medlemmar.  

 

Dela så snart som möjligt in avdelningarna i patruller, i alla fall på pappret, då dessa är 
grunden till vår ansökan av statsbidrag, som i sin tur är viktiga för att vi ska kunna bedriva vår 
verksamhet. De kommunala bidragen, statsbidragen och julmarknaden är våra tre största 
inkomstkällor och tack vare dessa kan vi upprätthålla kvalitén på vår verksamhet och hålla 
nere medlemsavgiften. 

 

Får ni information från föräldrar eller vårdnadshavare att någon ska sluta, avregistreras, 
meddela Åsa. På vår hemsida uppmanas man att fylla i ett formulär för detta men det fungerar 
med direkt kontakt till ledare som i sin tur meddelar Åsa.  

 

Under hösten arrangeras ev. ledaraktivitet med TURF som ställts in tidigare pga. pandemin. 
Pelle återkommer med datum. 

 

Inför sommaren 2022 finns två läger av intresse för kåren, DUST och Nationellt jamboree. 
Spårarna planerar i nuläget att avstå läger i sommar, Upptäckarna satsar mot DUST, 
Äventyrare och Knappast bestämmer efter att medlemmarna har fått framföra sina åsikter. 

 

Kom ihåg julpyssel inför julmarknaden! 

 

Kom ihåg att planera in patrullernas årsmöten innan juluppehållet. Vill man ha förslag på 
aktiviteter för dessa möten prata med Åsa. 

 

På kårstämman 6/10 kommer halva styrelsen att väljas om eller väljas in som nya, hälften 
väljs på två år vartannat år. Även  övriga kårfunktionärer för 2022 ska väljas. Alla 
medlemmar har rösträtt och nomineringsrätt. Vid intresse eller frågor kontakta 
sammankallande i valberedningen Sigge Tolbäcken Eliasson 076-0455506 

 

 


