
 

 

Katrineholms Scoutkår 

Protokoll 

Styrelsemöte 

2022-01-10, digitalt via Teams 

________________________________________________________________________ 

Närvarande: Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken, Pierre Karlsson, Anette Magnussen, Robert 
Sandberg, Martin Eriksson, Anderas Johansson, Karin Lindblad-Augustsson 

Frånvarande: Mårten Grothérus, Ola Eklund 

 

Dagordningen 

• Dagordning fastställdes med tillägg av punkt 6 b, Registerutdrag. 

1. Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2021-12-06 är ännu inte justerat av ordförande. Närvarande eniga 
om att styrelsen måste bli bättre på att informera och återkoppla till alla medlemmar, t.ex. 
genom att snabbare publicera justerade protokoll på hemsidan. Synpunkt om att det 
borde bli tydligare på hemsidan om var man hittar protokollen. 
 

3. Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev december.  
o Ledarstipendier inför Jamboree 22 finns att söka. Kåren kan få upp till 1700 

kronor per ledare och ansökan skickas av kåren. 
o Kompassrosstipendiet. Vem som helst inom scouterna kan nominera en ung 

ledare, 20-25 å.r 
• Katrineholms kommuns Föreningsservice nyhetsbrev januari. Inkommit men inte 

vidarebefodrat till styrelsen. 
• Information om hälsoåret från kommunen om bl.a. en möjlighet att söka upp till 50000 

kronor per projekt som ska främja hälsan. Delas ut löpande under året. Inkommit men 
inte vidarebefodrat till styrelsen. 

Beslutades att Martin kollar upp vad som gäller och söker ledarstipendier för minst två 
deltagande ledare på Jamboree 22.  

 



4. Ekonomi 

• Föreningsbidrag 2012 
o 71276 kronor beviljat från kommunen för 2022. För första gången tillämpades 

klassificering av verksamheten enligt det nya bidragssystemet. Kåren fick 9,5 
poäng av 24 möjliga. Lena och Pierre kollar upp hur bedömningen gjordes då 
styrelsen finner de tilldelade poängen låga. 

• Lyckliga gatorna 
o 1500 kronor från kommunen för korvgrillning och servering 26/11. 

• Hajkbidrag distriktet 
o 6500 kronor från distriktet. Hajken/kårdagen gick med 2708 kronor i vinst.  

• Julmarknad 
o 35488 kronor i vinst inklusive julförsäljningen. 

• Statsbidrag 2020 
o Alla medlemsföreningar är nu godkända men ännu inget bidrag utbetalat för 

2020. Åsa tar kontakt med Scouterna och kollar upp. 

 

5. Aktuellt från avdelningarna 

• Rävungarna: Plats för två nya scouter, ledarläget stabilt, börjar 24/1. 
• Björnungarna: Fullt, ledarläget stabilt, börjar 24/1. 
• Skogsrövarna: Ledarläget stabilt, ännu inte klart vilken vecka de startar. 
• Rovfåglarna: Ledarläget stabilt, börjar ev 20/1, en endagsaktivitet planeras ev till 29 eller 

30/1. Faluhajken framflyttad till 11-13/3. 
• Knappast: Har redan startat, fortsatt hög närvaro. 
• Familjescouterna: Startar 16/1. 
• Vilddjuren: Ingen information. 

 

6. Medlemsläget 

• 292 medlemmar 
• 14 på väntlistan (12 då två troligtvis kan styrkas). Pelle har det under kontroll. 

 

6 b. Registerutdrag 

• Förtydligande om vilka som ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret: Alla ledare på 
avdelningarna över 15 år och styrelsen. Fler saknas. Åsa skickar ut en påminnelse. 

 

7. Scoutgården, Scoutstugan och material 

• Larm Scoutgården 
o Utdelning av taggar har påbörjats 
o Andreas skickar ut information, anslår på Scoutgården och ordnar instruktioner. 



o Preliminär driftsättning månadsskiftet januari-februari 
• Behov av utrustning 

o Kastruller. Utskickat förslag för dyrt. Alla kollar igen. 
o Lyktor. En översyn önskas. Åsa ber Torsten om en inventering av funktion och 

antal. Pris varierar mellan 268-389:-/styck. 

 

8. Genomförda aktiviteter 

• Julgröt 15/12 för ledare, kårfunktionärer och Knappast. 
• Vårplanering 9/12. Dålig uppslutning. Styrelsen utvärderar hur vi kan bli bättre på att 

informera. 

 

9. Kommande aktiviteter 

• DUST. 30 scouter och 10 ledare är preliminäranmälda. Åsa kollar upp när 
definitivanmälan med namn måste vara inne. 

• Jamboree 22. Knappast åker och anmälningsproceduren är under kontroll. 
• Skidkväll spökbacken 24/1 klockan 18-21 

o Pierre ansvarar för eldning 
o Andreas och Mårten ansvarar för ett liftschema 
o Mårten skriver och skickar ut inbjudan med all nödvändig information  

• WSJ 2023. Ansökan är öppen. Åsa lägger upp information på Facebook och pratar med 
Pelle om hemsidan. 

 

10. Vårens styrelsemöten 

• 10/2, Robban fikaansvarig 
• 1/3, Andreas fikaansvarig 
• (7/3 Kårstämma, kallelse ut senast 21/2) 
• 5/4, Martin fikaansvarig 
• 12/5, Lena fikansvarig 
• 14/6, Åsa fikansvarig 

 

11. Övriga frågor 

• Covidläget. Alla aktiviteter ska äga rum utomhus tills vidare. Endast toabesök inomhus. 
Styrelsen följer ständigt upp information från Folkhälsomyndigheten, Regeringen m.fl. 
och uppmanar alla ledare och scouter att följa de restriktioner och rekommendationer 
som gäller. Åsa skickar ut ett mail till alla ledare om detta och ber Pelle skriva det på 
hemsidan. 

• Närvarande styrelse önskar att skrivelser som inkommer, oavsett till vem i styrelsen, 
vidarebefodras förhållandevis omgående till övriga. 
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Åsa Tolbäcken  Pierre Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


