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

Frånvarande: Ola Eklund, Pierre Karlsson 

 

Dagordningen 

• Dagordning fastställdes. 

1. Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2022-03-01 lades till handlingarna. 

2. Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev. 
• Scouternas information om Ukraina. 
• Världens barn-nyhetsbrev med information om 2022. 
• Valla IF. Förfrågan om att vara funktionärer 14/5. 

 

3. Ekonomi 

• Ser bra ut, inget avvikande. 
• Det extra bidraget från Scouterna kommer att uppgå till 411:-/betalande medlem mellan 

6-25 per 31/12-202. Vi behöver inte söka utan det betalas ut i slutet av april. Regeringen 
har för avsikt att betala ut det under en treårsperiod 2022-2024 men det kan komma att 
ändras. Scouterna poängterar att det är extra viktigt att visa upp vår verksamhet i 
samhället. 

• Statsbidragsansökan för 2021 är inskickad och alla patruller är godkända av respektive 
avdelningsledare. Ansökan omfattar 17 patruller och 107 medlemmar. 
 
 



4. Aktuellt från avdelningarna 

• Rävungarna: 18 på listan, en har provat två gånger. Har sålt Majblommor. Ska planera i 
påskveckan. 

• Björnungarna: 20 på listan. Ingen rapport, säljer Majblommor i kväll. 
• Skogsrövarna: 18 på listan, hög närvaro.  
• Rovfåglarna: 29 på listan, hög närvaro. 
• Knappast: 33 på listan Stadigt hög närvaro. 
• Familjescouterna: 30 på listan.Planerar att ha sin terminsavslutning vid Sörsjöns 

äventyrspark 
 

5. Medlemsläget 

• 256 medlemmar.  
• 10 (8) på väntelistan. 
• Styrelsen eniga om att vi måste vidta åtgärder för att få fler intresserade och bibehålla 

intresset för de som är medlemmar.  
• Förslag på aktiviteter: Synas i olika engagemang som vi får erbjudande om att vara med i, 

kraftsamla inför rekryteringsveckorna i höst, försöka vara förebilder och visa hur roligt vi 
tycker det är med scouterna och genom det få andra att se det, Sträva efter att det ska 
vara så roligt på scouterna så att man väljer det som ”första” aktivitet, be om hjälp från 
Scouterna med strategier för att ta tag i det sjunkande medlemsantalet. 

• Mårten kollar med regionala kansliet, förslag att ha en ledarträff vecka 24 som vi pushar 
för så att så många som möjligt deltar i. 
 

6. Scoutgården, Scoutstugan och material 

• Arbetsdag vid Scoutstugan. Ännu inget förslag på dag. Vi påminner 
Onsdagsgruppen/Daniel om förslag på dag. 

• Inventarielista. Onsdagsgruppen har börjat. Åsa erbjuder hjälp med att sammanställa. 
 

7. Genomförda aktiviteter 

• Lyckliga gatorna ¼ på Åsen mellan Järvenskolan och ICA Nära. Mårten, Robban 
Andreas, Åsa och Martin grillade och serverade korv. Trevligt men fler vuxna än barn. 
Kåren tjänar 1500:- 

 

8. Kommande aktiviteter 

• St George 23/4 firas på Gastuberg och vid Scoutgården 
o Åsa skickar ut information till ansvariga ledare om att märkesbeställning måste in 

till Karin senast 14/4 och om tid och plats för det kårgemensamma programmet.  
o Åsa skriver ihop ett kort programblad med sångtexten till Scoutsången och 

trycker upp det i 100 exemplar. 



o Andreas köper korv, bröd mm. till grillning 
o Martin läser budskapet. 

 

• Valborg 30/4. Om kommunen arrangerar något så kan vi ställa upp och gå fackeltåg och 
tända elden. Ännu inge förfrågan inkommen. 

 

9. Läger 

• DUST: 4 upptäckare, 18 äventyrare och 8 ledare är anmälda . De bor tillsammans i en by i 
anslutning till Västra kretsen. Mårten undersöker bussbolag för gemensam resa. 

• Jamboree 2022: 15 scouter och 2 ledare är anmälda. Åker buss med Parsiterna från 
Strängnäs plus en bil med kärra för lägerutrustning. Knappast har fått beviljat 2 
ledarstipendier a`1700:- som betalar deltagandet för Sigge och Martin. 
 

10. Distriktet 

• Kretsträff 14/3: Västra kretsen ansvarar för Spårarspåret under DM 7-8 maj som 
arrangeras i Nyköpingstrakten. 

• Distriktsstämman genomfördes med 7 deltagare. Ingen kassör valdes. Extrastämma idag 
för att välja kassör. Ingen deltagare från Katrineholm då det krockar med vårt 
styrelsemöte.  

• Diskussion om hur distriktsarbetet skulle kunna förändras för att engagera fler kårer. 
 

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. 

• Diskussion om att sälja Majblommer eller inte i kårens regi. 
• Feriearbetare. Mårten har skickat in ansökan om att vi gärna tar emot kommunala 

feriearbetare. Sigge och Pelle E. kan handleda 
• En kalender om att hyra kanoter har satts upp på kontoret. Oklart av vem men enligt 

önskemål från kanotansvarig tas denna ner då all bokning sker digitalt 
 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

Åsa Tolbäcken  Mårten Grothérus 

 

 


