
 

 

Katrineholms Scoutkår 

Protokoll 

Styrelsemöte 

2021-12-06 

________________________________________________________________________ 

Närvarande: Mårten Grothérus, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken ,Pierre Karlsson , Ulrika 
Gustafsson, Anette Magnussen 

Frånvarande: Maria Kjellstedt, Ola Eklund, Karin Lindblad Augustsson, Andreas Johansson 

Adjungerade: Anna-Karin Andersson punkt 1, Robert Sandberg, Martin Eriksson från punkt 5. 

 

Dagordningen 

• Dagordning godkändes. 

1. Utbildning, tydliggörande av praktiska frågor 

• Kåren står för kostnaden för utbildningar som är relevanta till uppdrag inom kåren. 
Kåren står för relevanta omkostnader ex. det billigaste resealternativet till och från 
utbildningen, logementövernattning och mat (t.ex. Rättvikskurserna). Eventuella 
materialkostnader i samband med hantverksutbildningar bekostas av den enskilde 
deltagaren. 

Beslutades att garantera ett eventuellt förlustbidrag på maximalt 500:- per deltagande Äventyrare 
vid Faluhajken 2022. 

 

2. Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2021-11-08 lades till handlingarna.  
 

3. Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev november. Regeringens budgetförslag inför 2022 innehåller ett 
extra bidrag på 20 miljoner till Scouterna 
 
 



4. Styrelsearbetet 

• Enkät- Mårten håller på att konstruera en enkät till styrelsen om styrelsearbetet. 
• Arbetsformer för styrelsen i Katrineholms scoutkår. 

Beslutades att anta förslag enligt bilaga. Dokumentet ska hållas levande och fungera som stöd för 
styrelsen gällande ansvarsfördelning och till att inga uppgifter faller mellan stolarna. 

• Förslag till Verksamhetsplan 2022 

Beslutades att föreslå Verksamhetsplan 2022 till kårstämman mars 2022 enligt bilaga. 

• Förslag till Strategiska prioriteringar 

Beslutades att föreslå Strategiska prioriteringar 2022 till kårstämman mars 2022 enligt bilaga. 

(Dessa två handlingar bör tas fram till kårstämman på hösten inför kommande år) 

 

5. Ekonomi 

• Preliminär vinst på julmarknaden blir runt 30000:-. Alla fakturor ännu inte inkomna. 
• Banken inför en avgift för Swish på 1,50:- per mottagen betalning ifrån 2022-01-01. 
• Inga statsbidrag för 2020 har utbetalts. Åsa kontaktar Scouterna om återkoppling då en 

revision skett under året. 

 

6. Läget på avdelningarna 

 

• Allt ser bra ut. 
• Antal registrerade medlemmar 2021-12-06: 296 
• På väntelistan: 10 
• Ny ansvarig ledare behövs till Björnungarna inför våren. 

 

7. Scoutgården, Scoutstugan och material 

• Larm ännu inte aktiverat. Förslag att se till att sker efter det sista veckomötet innan jul. 
Mårten pratar med Andreas. 

• Behov finns av vanliga kastruller/grytor i köket. Mårten kollar till nästa möte och 
kommer med förslag på inköp av fyra treliters och två femliters. Det böra vara av bra 
kvalité  med tjock botten. 

• Klätterutrustning. 

Beslutades att ge Magnus Kjellstedt i uppdrag att uppgradera kårens klätterutrustningen enlig 
bilaga för maximalt 17000:- 

• Slipstenar och utrustning för tenngjutning 



Beslutade att ge Lennart Öhman i uppdrag att köpa slipsten och utrustning för tenngjutning 
enligt bilaga för cirka 6100:- 

 

 

8. Läger 2022 

o DUST 
§ Kåranmälan ska vara inne senast 31/1-2022. Namn på deltagare behöver 

inte uppges förrän senare under våren. Visst utrymme finns för fler 
deltagare än anmälda och för avanmälningar. 

§ Kostnaden är 2150:- per deltagare och ledare.  
§ Vi anmäler 40 deltagare (15 Upptäckare, 15 Äventyrare och 10 ledare). 

Lena ordnar det. 

 

o Nationellt Jamboree  
§ Knappast väljer att åka på Nationellt Jamboree.  
§ Digital träff 20/12 med mer information. Martin och Sigge kommer att 

delta men den är öppen för alla som vill. 

 

 

9. Övriga frågor 

• Övriga genomförda aktiviteter 
o Lena, Andreas, Mårten, Albin G och Åsa grillade och serverade korv på Lyckliga 

gatorna vid Västra skolan 26/11. Kåren kommer att få ersättning för detta från 
kommunen. 

• Kommande aktiviteter 
o Julgröt på Scoutgården för alla ledare, funktionärer och Knappast onsdagen 

15/12 kl. 18:30. Inbjudan är utskickad och styrelsen fördelar planering och 
utförande mellan sig. 

o Skidkväll i Spökbacken är planerad och preliminärbokad till måndagen 24/1 

 

10. Nästa styrelsemöte 

• Måndag 10/1-2022. 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

Åsa Tolbäcken  Mårten Grothérus 



 

 

 

Bilagor:  

Arbetsformer för styrelsen i Katrineholms scoutkår 

Verksamhetsplan 2022 

Strategiska prioriteringar 

Underlag för inköp av klätterutrustning 

Underlag för inköp av slipstenar och material för tenngjutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


