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Närvarande : Mårten Grothérus, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken , Andreas Johansson , Anette 
Magnussen, Pierre Karlsson, Karin Lindblad Augustsson, Ola Eklund (via Skype), Ulrika 
Gustafsson, Sigge Tolbäcken Eliasson (via Skype), Maria Kjellstedt 

 

Dagordningen 

• Godkändes. 

1. Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2021-02-08 lades  till handlingarna. 

2. Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev februari 
• Nyhetsbrev från Scouternas e-tjänster 
• Nyhetsbrev kommunens föreningsservice februari 2021 
• Katrineholms kommun om att vara med i Katrineholms skräpplockardagar 

 

3. Distriktet och kretsen 

• Kretsmöte 9/3. Pierre deltar. 
• Distriktsstämma 22/3. Ombud väljs på kårstämman. 

 

4. Läget hos avdelningarna 

Spårarna, Rävungarna och Björnungarna: Lugnt sedan förra styrelsemötet. Fortsätter med 
halva gruppen varannan vecka för både scouter och ledare. 

Upptäckarna: Har genomfört patrullernas årsmöten. Haft digitala möten i år fram till denna 
vecka. 



Äventyrarna: Halva gruppen  varannan vecka för scouterna, varje vecka för ledarna. Kör så fram 
till påsk för att utvärdera då. 

Knappast: Bra. Fortsatt hög närvaro. 

Onsdagsgruppen: Allt bra. 

Vilddjuren: Ingen återkoppling. 

Familjescouterna: Ingen återkoppling 

 

5. Byggplaner Åsporten 

• Bilder på det tänkta bygget har publicerat. Detaljplanen ska upp på nästa Byggnämnd i 
maj . Sedan ska förslaget ut på samråd efter det. Vi bevakar frågan. 

 

6. Terminsstart hösten 

• Skolorna startar v.33.  
• Upptäckare och Äventyrarna startar v.34, Spårare v.35.  
• Skolbesök planeras till v.34.  
• Mårten pratar med Linneá, vår nya utbildningskonsulent och med Pelle, vår egen 

rekryteringsansvariga. 
• Höstplanering 22/8 kl.10:00 Scoutgården. 

 

 

7. Ekonomi 

• Använt till inventarier  hittills i år 19000:- mot budget 50000:- för hela året. 
• Statsbidragsansökningarna för 2020 är under bearbetning. 

 

8. Scoutgården, Scoutstugan, material  

• Belysning till kortsidan mot Knappasthuset är beställd. 
• SIM-kort till larmet är beställt. 
• Stormköken har gåtts igenom och oanvändbara delar har kasserats. 

 

Beslutades att köpa 15 nya stormkök, 16 stekfat och 6 stora kastruller för max. 10000:-. Lena 
beställer direkt från Trangia. 

 

9. Utbildning 

• Styrelseutbildning ska genomföras under hösten Mårten har en pågående diskussion med 
Linneá Pettersson vår nya konsulent från Scouterna. 



 

10. Feriearbetare 

• Fem scouter är födda 2004. Sigge frågar om intresse finns från dem under förutsättning 
att vi får tag på handledare.  

11. Kårstämma 

• Helt digitalt- Mårten frågar Pelle om han kan skapa ett Zoommöte 
• Handlingar bifogas med länken. 
• Verksamhetsberättelsen lite justerad. 
• Balans- och resultaträkning klar 
• Revisionsberättelsen inte inkommen pga. coronasmittad revisor.. 

 

12. Övriga genomförda aktiviteter, deltagande  

• Skidkväll. Välbesökt uppskattningsvis 100 personer. Ännu ingen räkning från 
Spökbacken. 
 

 

13. Övriga frågor 

• Majblommeförsäljningen. Mycket fortfarande oklart från Majblommornas riksförbund. 
Det blir ingen fysisk försäljning utan webbförsäljning av förra årets majblommor. Hur det 
rent praktiskt ska gå till är ännu inte klart. Säljstart 14 april. 

• Scouternas friluftsnätverk. Fråga om vi vill vara med har inkommit. Och göra något 
gemensamt med andra orgianisationer,  #redoförfriluftsliv#luftenärfri 
http://www.scouterna.se/ledascouting/friluftslivets-ar-luften-ar-fri/ 

• Förslag att göra något på Katrineholmsveckan. Mer information behövs . 
• Skräpplockardagarna. Vi uppmuntra avdelningarna att delta. Lena samordnar efter 

information på kårstämman. 
• Kårhajk v.38 (25-26 sept). Åsa, Andreas, och Mårten kommer med förslag. 
• Julmarknaden 21/11. 
• Sista dag för att beställa märken till St George  6 april till Karin. Mårten skickar ut till 

ledarna. 
• Plåster till tavlorna är inköpta. 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

Åsa Tolbäcken  Mårten Grothérus 


