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Dagordningen 

• Dagordning fastställdes. 

1. Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2022-02-10 lades till handlingarna. 

2. Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev mars. 
• Scouternas nyhetsbrev om Demokratijamboree 2021. 

 

3. Ekonomi 

• Inget avvikande att rapportera. 

 

4. Aktuellt från avdelningarna 

• Diskussion om att prata om kriget i Ukraina eller inte på veckomötena.. 
o Om scouterna själva tar upp det. 
o Veckomötena ska fokusera på trygghet och förbli en frizon från frågor som 

skapar oro.  Fler Spårare vet inte särskilt mycket om kriget. 
o Vi följer Scouternas rekommendationer (efter detta styrelsemöte har information 

publicerats scouterna.se om hur ledare hanterar frågan i samtal med scouterna) 

 

 



Övrigt från avdelningarna: 
• Rävungarna: Inget nytt. 
• Björnungarna: Inget nytt. 
• Skogsrövarna: Inget nytt. 
• Rovfåglarna: Åker på Faluhajk till helgen. 
• Knappast: Stadigt högt deltagande. 
• Familjescouterna: Inget nytt. Mårten pratar med Andreas om hur det fungerar och om det 

finns frågor de vill lyfta. 

 

5. Medlemsläget 

• 271 medlemmar 
• 8 på väntelistan. 
• På ledarträffen efter stämman kommer det tas upp en diskussion om det sjunkande 

medlemsantalet, vad det kan bero på och hur vi går vidare för att vända trenden. 

 

6. Scoutgården, Scoutstugan och material 

• Larmet aktiveras i kväll, 1/3, 22:00. Information om detta har gått ut till alla med nyckel. 
• Arbetsdag vid Scoutstugan. Åsa har pratat med Onsdagsgruppen som återkommer med 

förslag på dag och de har lovat att ”arbetsleda”. 
• Inventarielista. Åsa har pratat med Onsdagsgruppen och de ska ta upp frågan. Ett förslag 

är att fler hjälps åt men en person samordnar och sammanställer. 

 

7. Genomförda aktiviteter 

• Inga gemensamma genomförda aktiviteter. 

 

8. Kommande aktiviteter 

• Kårstämma 7/3 
o Andreas ordnat Teamslänk som skickas ut och publiceras innan mötet. 
o Alla handlingar inför stämman publiceras på hemsidan i förväg. Åsa skickar 

verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och Lena de ekonomiska 
dokumenten till Pelle för publicering 

o Valberedning har valen under kontroll. De val som ska genomföras är val av 
ombud till Demokratijamboree 2022 och ombud till distriktsstämman. 

 

 

 

 



9. Läger 

• DUST. Förlängd anmälningstid till 31 mars och möjlighet att anmäla blanka platser. 
Oklart hur många från Katrineholm som anmält sig och om det fortfarande finns de som 
tvekar. 

• Jamboree 2022. 
o 15 scouter och två ledare från Knappast åker. 
o Inget riktigt svar om de två ledarstipendier som Martin ansökt om. Ett är beviljat 

men svaret otydligt om de uppfattat att vi sökt för två ledare. 
o Martin har tagit kontakt med Strängnäs om ev. samordning. 

 

10. Distriktet 

• Kretsträff 14/3 kl.18:30 Ramsjöhult Valla-Sköldinge Mårten och Andreas deltar. 

 

11. Övriga frågor 

• En broschyr med alla kommunens föreningar ska ges ut i samarbete med bl.a. Sörmlands 
sparbank. Information om underlag till denna ska komma under våren. 

• En förfrågan har inkommit från Filmlance som för Viaplay söker skådespelare till en serie 
om Ronja Rövardotter. De söker barn, främst pojkar, i åldern 10-13 år, som har 
erfarenheter av friluftsliv. Förfrågan skickas till Anna-Karin och Anette som 
vidarebefodrar den till sina avdelningar.  
 
 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

Åsa Tolbäcken  Mårten Grothérus 

 

 

 


