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1.Dagordningen 

• Dagordning fastställdes. 

2. Föregående protokoll 

• Styrelseprotokoll från 2022-04-05 lades till handlingarna. Önskan om att få det av 
ordförande justerade protokollet utskickat tidigare framfördes. 

3. Skrivelser 

• Scouternas nyhetsbrev april och maj.  
• Katrineholms kommun, Föreningsservice. Inbjudan och program för 

föreningskonferensen 20/5. 
• Katrineholms kommun, Lyckliga gatorna. Inbjudan att ha delta med någon aktivitet vid 

den stora gatufesten vid Dufvegården 19/8. 
• Katrineholms kommun, förfrågan om att ha en aktivitet vid Djulö på en 

personal/familjedag 16/6 från 14:30 för anställda på Service- och teknikförvaltningen och 
kulturförvaltningen. Ersättning på 3000:-. 
 

4. Ekonomi 

• Ser bra ut, inget avvikande. 
• Det extra bidraget från Scouterna har utbetalats och det omfattade 146 medlemmar och 

uppgår till 60092:- 
• Statsbidrag för 2020 har utbetalats och det uppgår till 28200:- 
• Trots uppsagt samarbete med Sponsorhuset har de utbetalat 1:- 



• Andreas har sett ett erbjudande om eventuell sponsring från PEAB. Det rör sig om 
10000:- mot vissa motprestationer. Han skickar mer information till styrelsen som tar upp 
det på nästa styrelsemöte 14/6. 
 
 

5. Aktuellt från avdelningarna, ledarläget inför hösten. 

• Rävungarna: 5 scouter kvar efter sommaren. Den enda säkra ledaren är Ellen. Carina vill 
trappa ner men det beror på vad Martin ska göra. 

• Björnungarna: Oklar med hur många som stannar kvar. De enda ledarna är Colin och 
Helén T. 

• Skogsrövarna: 10 spårare kommer upp. Anette och Lena trappar ner, Andreas P slutar. 
Helle och Andreas J blir kvar. Åsa och Ulrika G har en idé om en ny upptäckaravdelning, 
ev. på tisdagar, med nya idéer helt efter Scouternas rekommenderade program. Robban är 
med om det blir en annan dag än onsdag 

• Rovfåglarna: Anna-Karin slutar som ansvarig ledare. Mårten, Admir, Albin G och 
Mickis är kvar. 

• Knappast: Sigge, Adam och Martin fortsätter. 
• Familjescouterna: Oklart.  

 

6. Medlemsläget 

• 252 medlemmar.  
• Väntelistan börjar att fyllas på med de som vill börja efter sommaren. 
• Utvecklingskonsulenten Linnéa Pettersson kommer till Katrineholms scoutgård 7 juni. Vi 

ber henne fokusera på strategier för att få medlemmar att stanna kvar och hur vi 
rekryterar ledare. Inbjudan skickas ut till alla ledare och aktiva vuxna av Åsa så fort 
Mårten kontaktat Linnéa och fått dag och tid bekräftat. 
 

7. Scoutgården, Scoutstugan och material 

Beslutades att köpa in två grilltänger för cirka 100:-/styck. Andreas ordnar detta. 

• Bryggan vid stugan behöver ses över omgående. Andreas styr upp detta och pratar med 
Daniel.   

• Bänkar saknas fortfarande på lilla trappen vid stugan. Andreas pratar med Daniel även 
om detta. 
 

8. Genomförda aktiviteter 

• St George 23/4 
o Spårare och Äventyrare genomförde aktiviteter under dagen och Upptäckarna 

hade hajk från dagen innan. Alla avslutade med firandet på Gastuberg. Alla från 
Knappast som fick märken hade scoutskjorta och halsduk. Ett föredöme för 
yngre scouter. 



o Anna-Karin Andersson tilldelades Scouterna stora förtjänsttecken i guld för sitt 
mångåriga och trogna engagemang i Katrineholms scoutkår. 

o Karin Lindblad- Augustsson tilldelades tioårsmärket i silver. 
o Martin Eriksson tilldelades femårsmärket i brons. 

 

• Valborg 30/4 
o Fackeltåg från Scoutgården till Djulö. Det var meningen att Äventyrarna skulle 

tända elden på flotten men kanoter saknades på plats. Allt gick bra till slut men 
styrelsen ska sammanfatta hur kontakten och kommunikationen med kommunen 
gick till, vad som var vårt tilldelade ansvar och vem hos oss som skötte kontakten, 
och reflektera över vad vi kunde gjort annorlunda. 
 

• DM 7-8/5 
o Genomfördes utanför Nyköping. Från kåren deltog en spårarpatrull och två 

äventyrarpatruller. Vi ansvarade för två kontroller på Spårarnas spår. Styrelsen 
eniga om att informationen från distriktet inför DM varit knapphändig och att 
den information som skickades ut till ordförande borde skickats vidare inom 
kåren betydligt snabbare än vad som gjordes. Styrelsen sammanställer och 
reflekterar hur vi kunde gjort annorlunda, lära oss av det och förhoppningsvis få 
ett större intresse för DM inför kommande år men fler deltagande patruller från 
Katrineholm. 

 

9. Kommande aktiviteter 

• 21/5 Föreningskonferens Duveholmskolans aula. Mårten och Åsa deltar. 
• 1/6 förfrågan från Björkviks skola om att delta i en aktivitetsdag. Oklart om ordförande 

svarat men vi kan inte vara med pga.de flesta arbetar eller går i skolan. 
• 6/6 Nationaldraget i Statsparken. Vi deltar med en aktivitet och hissar även flaggorna. 

Information har kommit via Mårten som ska skicka den vidare till övriga styrelsen. 
• 16/6 förfrågan om att hålla i en aktivitet vid Djulö för anställda, och familjer till dem, på 

kommunens service- och teknikförvaltning och kulturförvaltning. Vi får 3000:- för detta. 
Åsa kan vara  med och  Martin tar med sig frågan till Knappast. 

• 18/6 förfrågan från Kattcon om att delta i deras medeltida marknad. Vi deltar inte. 
• 20/6 workshop i psykisk livräddning. Via Zoom arrangerad av Scouterna och Sensus. 

Anmälan via Scouternas hemsida senast 13/6. 
• 19/8 inbjudan från Lyckliga gatorna att delta på Gatufest i Nävertorp, Dufvegården. Vi 

beslutar om ev. deltagande på nästa styrelsemöte 
•  

10. Läger 

• Två släpkärror kommer att behövas under lägerveckan. Robban kollar sina kontakter om 
att hyra kärra via Hugos släpvagnar. 



• Lena planerar och håller i ett informationsmöte för de som ska på DUST och deras 
föräldrar 15 juni kl.18:00. 

• Knappast håller själva i informationen till sina deltagare på nationellt Jamboree. 
• Strängnäs har bokat buss till Jamboree och skickat in ansökan om bidrag för detta även 

för Knappast till distriktet. 
• Knappast har ännu inte fått besked om byindelning. 
• Respektive läger ombesörjer själva packning av lägerutrustning. 

 

11. Distriktet 

• Inget inkommit. 
 

12. Övriga frågor 

• Planering inför höstterminen 21/8 från 10:00. Åsa ser till att lunch fixas och tar fram ett 
förslag på inbjudan till nästa styrelsemöte. 

• Höstterminen startar vecka 35-36. Åsa tar kontakt med Pelle. Han bjuds in till nästa 
styrelsemöte. 

• Tillsynslistan inför sommaren. Andreas ansvarar för den. Åsa ger honom behörighet att 
skicka mail inom grupperna ledare och Aktiva vuxna. 

• Oklart om det blir några feriearbetar från kommunen då ingen av de scouter som är 
födda 2005 anmält sitt intresse till kommunen. Mårten uppdras trots det att kontakta 
kommunen då även födda 2004 och 2003 kan söka feriearbete.  

• En oro finns hos vissa medlemmar att Scoutkåren kan förknippas med vissa politiska 
partier, särskilt inför hösten kommande val.  

• Synpunkter om hur styrelsens arbete fungerat det senaste halvåret. Ett antal brister 
påtalades. Det finns anledning att återkomma till denna fråga. Åsa påminde alla om 
fördelningen av uppgifter inom styrelsen som beslutade i början av året. 
 

 

Sekreterare   Vice Ordförande 

 

 

Åsa Tolbäcken  Pierre Karlsson 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


