
 

 

Katrineholms Scoutkår 

Protokoll 

Styrelsemöte 

2021-05-11 via Teams 

________________________________________________________________________ 

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

Frånvarande: Andreas Johansson 

Adjungerad under punkt 7 om kanotuthyrning: Mats Olsson 

 

Dagordningen 

• Godkändes. 
 

1. Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2021-04-12 lades till handlingarna. 
 

2. Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev april. 
• Katrineholms kommun nyhetsbrev från Föreningsservice. 

 

3. Distriktet och kretsen 

• Möjlighet finns att söka bidrag för max 100:-/dag och medlem för aktiviteter. Kåren 
planerar att söka detta inför den planerade kårhajken. 

 

4. Läget hos avdelningarna 

• Samtliga avdelningar kommer att ha sina veckomöten i Scoutstugan från 1 maj. Viss 
reservation för Knappast. 

Spårarna Rävungarna: Inget att rapportera. Bra. 



 Spårarna Björnungarna: Inget att rapportera. Bra. 

Upptäckarna: Stadigt 15-20 deltagare per möte.  

Äventyrarna: Genomförde en dagsutflykt 8/5.Paddlade kanot och kajak. Två möten kvar innan 
terminsslutet. 

Knappast: Bra, fortsatt hög närvaro Har ännu inte bestämt hur länge de fortsätter  med sina 
veckomöten denna termin. Har bokat Scoutstuga varje fredag hela sommaren. 

Onsdagsgruppen: Inget att rapportera. Bra. 

Vilddjuren: Mårten har ännu inte fått kontakt med Ann eller Mattias. 

Familjescouterna: Flyter på bra. Mellan 2-7 familjer på varje möte. Har två möten kvar innan 
sommaren.  

 

5. Kårhajk 

• En kårhajk planeras att äga rum 25-26 september i närhet till Scoutgården. 
• Planeringsgruppen bestående av Mårten, Andreas och Åsa rapporterade. Se bilaga. 
• Alla ledare och andra aktiva vuxna inbjuds till planeringsmöte på Scoutgården 6/6 15:00. 

Mårten skickar ut inbjudan. Minste en person från varje avdelning bör ingå i den fortsatta 
planeringen. 

 

6. Ekonomi 

• Rapport från kassören. Allt ser bra ut. 
• Styrelsen läser  avsnitt 2.1-2.3 i kommunens handbok för att söka bidrag till kommande 

styrelsemöte. Då tar styrelsen ställning till om kåren behöver arbeta med något särskilt för 
att uppfylla bidragskriterierna. 

 

 

7. Scoutgården, Scoutstugan, material  

• Larmet ännu inte aktiverat. SIM-kort och dator finns så det bör kunna ske inom kort. Alla 
med nycklar och tag meddelas innan det aktiveras. 

• Stormköken ännu inte inköpta pga. förseningar hos leverantören. 
• Mats O. inbjuden att prata om kanotuthyrningen.  

o Ännu inga bokningar för sommaren.  
o Garaget vid Djulö är endast tillgängligt när skridskobanan är på plats på torget 

under vinterhalvåret.  
o Kanoterna flyttas till Scoutgården 
o Det behövs personer som kan sköta uthyrningen om inte Mats är tillgänglig.. 

 



 

 

8. Utdrag ur belastningsregister 

 

Beslutades att Mårten Grothérus, Åsa Tolbäcken, Ulrika Gustafsson och Sigge Tolbäcken 
Eliasson väljs till Registerutdragsansvariga för resten av 2021. 

 

Beslutades att Registerutdragsansvariga för kommande år ska väljas på kårstämman på hösten 
från i år. 

• Åsa uppdaterar Scoutnet, skriver information till alla som behöver visa upp ett utdrag och 
visar de övriga hur man gör i Scoutnet. 

 

9. Övriga genomförda aktiviteter, deltagande  

• Åsa har deltagit i en workshop arrangerad av Scouterna om att ta fram underlag till 
Drömprojektet, ett nytt projekt från Postkodslotteriet. 

• Mårten var hos Knappast och delade ut förtjänsttecken 23/4.Scouternas Förtjänsttecknen 
i brons delades ut till Sigge Tolbäcken Eliasson, Adam Pettersson, Ola Eklund och 
Madelene Augustsson och silver till Helena Karlsson Hellkvist. 

 

10. Övriga frågor 

• Samråd i kommunen av ny bebyggelse vid Åsporten är framflyttad till fjärde kvartalet 
2021. 

• Pierre återkommer med ett konkret förslag om material , kostnad, planerad arbetsinsats 
för att reparera klätterväggen. 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

Åsa Tolbäcken  Mårten Grothérus 

 

 

 

 

 

 



Planering av kårhajk 25-26 september 2021 
Deltagare: Mårten, Andreas och Åsa 

____________________________________________________________________ 

Plats: Utgångspunkt Scoutgården 

(Allt kommande är endast förslag) 

Tema: Super Mario Superstar Saga 

Deltagare: Alla avdelningar, under lördagen föräldrar och syskon. Upptäckare och äldre sover 
över. 

Anmälan: Föranmälan för alla inklusive syskon och föräldrar. 

Kostnad: 60 kr för en dag, 120 kr för båda dagarna (???). Samma för föräldrar och syskon som 
ska ha mellis och middag lördagen. 

”Funktionärer”: Alla ledare hjälps åt under helgen, förutbestämda ansvarsområden. Förutom de 
som är med scouterna en eller två ”spindlar”, kökspersonal. Förfrågan ut i god tid innan. 

Måltider: Var och en ordnar lunch till lördagen. Det som ingår: mellis lör.em, middag, 
kvällsmacka för de som övernattar, frukost, lunch sön. 

• Mellis på lördagen  en särskild tid för alla ute på spåret. Medtages från start. 
• Middag alla gemensamt på Scoutgården, vildsvinskebab. 
• Kvällsmacka gemensamt 
• Frukost gemensamt 
• Lunch söndag lagas patrullvis av tilldelade ingredienser, antingen på stormkök eller över 

öppeneld. 

Prel. Tidsschema: 

Lördag 

10:30 samling för de som ska sova över, Upptäckare, Äventyrare och Knappast. Slå upp tält. 

12-12:30 samling för alla deltagare som ska ha ätit lunch då. 

13-17 Spår runt omkring Scoutgården 

20 Lägerbål och avslutning av Super Mario-temat 

Söndag 

8 Frukost, sedan packa ihop 

10 Avdelningsvis aktivitet på tema återbruk 

12 Lunchförberedelser och lunch 

14 (ca) Avslut 

 

 


