
 

 

Katrineholms Scoutkår 

Protokoll 

Styrelsemöte 

2021-06-06  

________________________________________________________________________ 

Närvarande : Mårten Grothérus, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken , Anette Magnussen, Pierre 
Karlsson, Karin Lindblad Augustsson, Ulrika Gustafsson, Ola Eklund, Andreas Johansson 

Frånvarande:  Sigge Tolbäcken Eliasson, Maria Kjellstedt 

Adjungerad under punkt 6 om rekrytering och annonsering: Pelle Andersson 

 

Dagordningen 

• Godkändes. 
 

1. Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2021-05-10 lades till handlingarna. 
 

2. Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev maj. 

 

3. Styrelsearbetet 

• En workshop för styrelsen om styrelsearbetet kommer att hållas en heldag under hösten. 
Mårten pratar med utvecklingskonsulenten Linnéa och bokar ett preliminärt datum. 
 

4. Ekonomi 

• Möjlighet finns att söka bidrag via Scouterna för de kårer som gått minus under 
pandemin. Vi uppfyller inte kraven. 

• Majblommeförsäljningen 2021 gav kåren 2170:- 

 



5. Scoutgården, Scoutstugan, material 

• Larmet ännu inte aktiverat på grund av strul med datorn. 
• Flaggstångslinan behöver bytas ut. Perre ordnar detta. 
• Brandsläckarna, samtliga, behöver inventeras (besiktningsstatus).  
• Förslag om en knivlåda per avdelning. Lena tar fram ett konkret förslag till nästa 

styrelsemöte. 
• De nya stormköken behöver märkas. Vi ber Onsdagsgruppen att ordna detta. 

 

Beslutades att de gamla, utsorterade stormköksdelarna ska säljas på julmarknaden för t.ex. 10-20:-
/del. 

 

Beslutade att köpa två livbojar för 250:-/st. Andreas ordnar detta. 

 

Beslutades att köpa  5 skivor till klätterväggen för 1250:-/st och att be Onsdagsgruppen att byta 
dem. Pierre ordnar detta. 

 

6. Rekrytering och annonsering 

• Utvecklingskonsulent Linnéa Pettersson är inbokad för skolbesök onsdag v.34.  
• Kontaktpersoner för respektive avdelning inför rekryteringen behöver uppdateras. 

 

Beslutades att annonsera  enligt exakt samma upplägg som förra året; 2 kvartsidor 122x178 mm 
(en i KK och en i KK Extra) + 3-4 dagar digitalt för 12659:-. 

 

7. Övriga genomförda aktiviteter och deltagande 

• Samtliga avdelningar utom Knappast har haft sina terminsavslutningar. 
• Läget på avdelningarna: 

o Spårarna Rävungarna: Har kört halva gruppen varannan vecka hela terminen, 
Maria jämna och Carina udda. Mycket oklart ledarläge inför hösten. 

o Spårarna Björnungarna: Har kört hela gruppen varje vecka sista halvan av 
terminen och arbetat i mindre grupper. Visst manfall under våren, ca. 15 scouter 
/möte har deltagit. Oklart ledarläge inför hösten. 6 upp till Upptäckarna. 

o Upptäckarna: Stadigt 15-20 deltagare per möte. Visst manfall efter jul. Oklart 
ledarläge inför hösten förutom Anette, Lena och Helle. 5-6 upp till Äventyrarna. 

o Äventyrarna: Har kört varje vecka för alla efter påsk. På måndagar 20 scouter  på 
listan. Ledare kvar till hösten Anna-Karin och troligtvis Micki, Albin och Martin. 
På torsdagar 17-18 scouter. Ledare till hösten Mårten och Pierre och ev. Jenny. 
Totalt  från båda grupperna 10 upp till Knappast. 



o Knappast: Stabilt. Har sin avslutning om en vecka. Ledare till hösten är Sigge, 
Adam och Helle. 

o Vilddjuren: Har inte haft några aktiviteter alls under våren. 
o Familjescouterna: Pelle har kontakt med Andreas. 10-15 personer (2-7 familjer) 

brukar delta. 

 

 

8. Övriga frågor 

• Mårten rekommenderar Scoutsnack via Scouternas hemsida om registerutdrag 9/6 kl.19-
20:30 

• Åsa sammanställer information om registerutdrag som kan skickas till alla ledare i kåren 
inför terminsstarten. 

• Åsa påminner alla om de arbetsformer/ansvarsfördelningen för styrelsen som det 
beslutades om på årets första styrelsemöte. 

• Anmälan till Rover MOOT 2021 (12-29/7-2022) på Irland är öppen till 31/8. 
• Ett samlat tag om introduktion och välkomnande av nya ledare  diskuterades. 
• Nästa styrelsemöte 16/8 kl. 19:00 Ulrika ordnar fikat. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 


