
 

 

Katrineholms Scoutkår 

Protokoll 

Styrelsemöte 

2022-02-10 

________________________________________________________________________ 

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

Frånvarande: Anette Magnussen, Ola Eklund 

 

Dagordningen 

• Dagordning fastställdes. 

1. Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2021-12-06 och 2022-01-10 lades till handlingarna. 

3. Skrivelser 

• Scouternas e-tjänster nyhetsbrev 1-22.  
o Ny lärplattform: hhtp://webbkurs.scouterna.se 
o Datum för fakturering 
o Uppdateringar från SPAR ska testas. 

• Katrineholms kommuns med information om feriearbetare 2022.  

Beslutades att Mårten kontaktar kommunen och anmäler att vi är intresserade senast 28/2.  

• Katrineholms kommun om att marknadsföra ev. sportlovsaktiviteter, vilket vi inte 
kommer att göra då vi inte har några särskilda aktiviteter under sportlovet. 

• Scouterna om Världsscoutjamboree 2023 i Sydkorea. 
• Scouterna- inbjudan till klimatseminarium 10/2 för Utmanare och Roverscouter upp till 

25 år. Lades på ordförande att vidarebefodra mail liknande dessa framöver till berörd 
åldersgrupp som en påminnelse för uppmärksamhet, oavsett om det kanske gått till dem 
direkt. 

 

 
 



4. Ekonomi 

• Statsbidrag för 2020 kommer att betalas ut under april 2022. Alla patruller är godkända. 
• Kommunala bidrag. Diskussion om hur vi ska kunna öka vår ”poäng” och få en högre 

andel inför 2023. Förslag om att genomföra projekt hos Äventyrarna och Knappast om 
arbete mot droger och alkohol för att förtydliga hur Scouterna arbetar med den frågan. 

• Bokslut för 2021 är klart och skickat till revisorerna.  
• Förslag om att binda elpriset inför kommande vinter men att detta bör ske efter 

sommaren då priset är som lägst. 
• Försäkringen är uppdaterad/ändrad så att antalet båtar av olika slag stämmer. 

 

5. Aktuellt från avdelningarna 

• Rävungarna: Några har slutat. 
• Björnungarna: Ny ansvarig ledare är Svante Bäckström. Ansvaret för olika uppgifter 

uppdelat mellan Svante (närvaron), Pierre K. (program) och Robin Persson 
(föräldrakontakt). 

• Skogsrövarna: Första mötet 25/1 var digitalt. 
• Rovfåglarna: Kommer att genomföra Faluhajk 11-13 mars. 
• Knappast: Hög närvaro. Åkt skridskor på torget senaste mötet. 
• Familjescouterna: Inget att rapportera 

 

 

6. Medlemsläget 

• 275 medlemmar 
• Ovanligt stort medlemstapp under januari och början av februari. Alla avdelningsledare 

uppmanas att hålla ögonen på medlemsantalet. Åsa återrapporterar om anledningen till 
avhopp när detta sker via formuläret på hemsidan.  

• Diskussion om eventuella åtgärder för att öka och behålla intresset för Scoutkåren med 
anledning av det sjunkande medlemsantalet. Förslag på att testa med ”Scouthäng” på 
Scoutgården en helgeftermiddag, en möjlighet att bara komma och hänga, elda, fika, prata 
göra något spontant som man känner för just då. Åsa skriver ett förslag på inbjudan. 

 

 

7. Scoutgården, Scoutstugan och material 

• Larmet på Scoutgården kommer att tas i bruk 1 mars 2022. Andreas skickar ut 
information om olika tillfällen han finns på gården för att lämna ut taggar och visa hur det 
kommer att fungera. 



• Efter en genomgång av kårens fotogenlyktor har Torsten konstaterat att det finns 36 hela 
fungerande lyktor på Scoutgården och 5-6 stycken vid Scoutstuganstugan. Styrelsen 
finner inget behov av inköp av fler. 

• Efter att ha kollat upp priser på 3- och 5 litersgrytor till köket anser styrelsen att det blir 
för dyrt att köpa nya i förhållande till behovet. Vi ber Lasse att hålla utkik på Röda korset 
när de får in begagnade och köpa därifrån. 

• Arbetsdag vid Scoutstugan i april. Åsa kontaktar onsdagsgruppen och Daniel så de får 
komma med ett förslag om när, vad som behöver göras och eventuell ”arbetsledning” av 
dagen. 

• Inventarielista över alla kårens prylar behövs. Åsa pratar med onsdagsgruppen om hur 
denna skulle kunna skapas. Förslag om att dela upp inventeringen mellan fler. 

 

8. Genomförda aktiviteter 

• Skidkväll 24/1 i Spökbacken. Dålig uppslutning, uppskattningsvis 50 personer. 
Diskussion om att bredda inbjudan inför eventuella framtida skidkvällar så det framgår att 
det är för scouter, familj och även vänner. 

• Kårordförandeträff 7/2. Mårten och Pierre deltog.  
 

9. Kommande aktiviteter 

• Kårstämma 7/3 
• Distriktsstämma och grenledarträff 20/3 i Torshälla scoutstuga. Ombud för kåren väljs 

på kårstämman. 
• Jamboree 2022. 16 scouter och ledare från Knappast är anmälda. 
• DUST 2022. Upptäckare och äventyrare ska ha anmält sitt intresse senast 28/2.  I nuläget 

är intresset att delta oklart. 

 

 

10. Distriktet 

Se punkt 8 och 9. 

• Distriktsmästerskap planeras att genomföras i maj i södra kretsen. 
• Distriktet kommer att sponsra läger i sommar men inga besked om hur och i vilken 

utsträckning. 

 

11. Övriga frågor 

• Ännu inget svar från Scouterna om incident i Scoutnet trots att en påminnelse om svar 
har skickats. 

• Beslut om ny bebyggelse vid Åsporten skulle tagits av kommunstyrelsen 26/1 men det 
mötet blev inställt.  



• En genomgång av vilka som ska få förtjänsttecken vid St George bör göras senast mitten 
av mars. 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

Åsa Tolbäcken  Mårten Grothérus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


