
Minnesanteckningar planering Katrineholms  scoutkår 9/1-2022 
Hybridmöte på  Scoutgården och via Teams 

Deltagare: Mårten, Pierre, Lena, Anette, Åsa, Andreas J, Lennart, Martin, Robban , Pelle A, 
Anna-Karin, Helle ,Torsten 

Vårens avdelningar 

Måndag Spårarna Rävungarna 18:15-19:45, start 24/1 

Tisdag Spårarna Björnungarna 18:15-19:45, start 25/1 

Onsdag Upptäckarna Skogsrövarna 18:30-20:00, start ännu inte beslutat 

Torsdag Äventyrarna Rovfåglarna 18:30-20:30, start ännu inte beslutat 

Fredag Knappast drop-in från 19:30, har startat 

Familjescouterna varannan söndag, start 16/1 

 

Kalender: 

18/1 Gemensamt Trygga möten 18-21 på Scoutgården. 

24/1 Skidkväll i Spökbacken 18-21. Avdelningarna informerar själva sina respektive scouter 
om detta parallellt med en gemensam inbjudan med information om bl.a. öppettider för 
skiduthyrningen. Kan man hjälpa till i liften tag kontakt med Mårten eller Andreas J. Eld för 
korvgrillning kommer att finnas men värmestugan är stängd. 

Någon gång januari-februari: Rovfåglarna ev. endagshajk. 

Någon gång februari-mars : Upptäckarna ev. endagshajk. 

I anslutning till sportlovet: Knappast ensamhajk ”Inga jävla mesar-hajken” 

7/2 Kårordförandeträff digitalt. 

7/3 Kårstämma kl.19-21 

20/3 Distriktsstämma. 

4-7/4 ev. säljstart för Majblomman 

23/4 St George. Firas under lördagen. Förslag att fira detta gemensamt under lördagen. 
Avdelningsaktiviteter som avslutas med något gemensamt. 

30/4 Valborgsmässoafton. Osäkert om kommunen kommer att ha firande vid Djulö. Vi 
avvaktar om ev. samarbeta och tändning av eld. 

7-8/5 ev. DM i södra kretsen. 

 

 

 



Övrigt: 

• På grund av Covidläget bör alla aktiviteter hållas utomhus och inga övernattningar 
arrangeras. (förutom Knappast ensamhajk som man genomför ensam).  Toaletterna 
inomhus kan användas. Kåren följer alla restriktioner och rekommendationer som 
finns gällande hanteringen av pandemin. Styrelsen följer ständigt upp det. 

• Mail har gått ut till de som måste göra eller uppdatera Trygga möten. 
• Ett stort antal ledare har ännu inte uppvisat ett utdrag ur belastningsregistret. Detta 

bör göras så fort som möjligt till Mårten, Åsa, Sigge eller Ulrika G. 
• För tillfället saknas ansvarig ledare till Björnungarna men någon är tillfrågad och 

Pierre sköter det till dess. 
• Rättvikskurserna är inställda pga. pandemin. 
• Önskemål om att köpa fler fotogenlyktor har inkommit. Styrelsen kommer att se till 

att en inventering av befintliga lyktor genomförs och ev. besluta om inköp av fler.  
• Torsten, vår stugfogde för Scoutgården, ber alla att tänka på hur man ställer in 

elementen. 
• Han uppmanar också alla som ”producerar” sopor som kan källsorteras att gärna ta 

med från gården.  
• En ny fönsterruta till stora lekrummet är beställd som ska ersätta den som gått sönder. 
• Om erbjudande om kommunala sommarjobbare kommer till sommaren är alla 

överens om att detta bör utnyttjas och alla ser efter i sina kalendrar om de kan ställa 
upp som handläggare någon eller några av dagarna i den treveckorsperiod det kan bli 
aktuellt. 

• 30 scouter och 10 ledare är preliminäranmälda till DUST-lägret i sommar. Det gäller 
Skogsrövare och Rovfåglar. Information om definitivanmälan och vad som gäller har 
ännu inte meddelats från lägerkommittén, men styrelsen har detta under bevakning. 

• Knappast har valt att åka på Jamboree 22 under den vecka som DUST äger rum. 
Martin och Sigge ansvarar för allt rörande deras anmälan och deltagande. 

• Planen är att alla avdelningar ska ges möjlighet att sälja Majblommor fysiskt men 
inget är ännu klart från Majblommans riksförbund. Kåren uppmanar de som sitter i 
Majblommekommittén att informera styrelsen så snart de själva vet vad som kommer 
att gälla. 

 

 

 

 

 

 


