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Styrelsemötesprotokoll 
Datum: Plats:  

3 september 2019 Sandareds Scoutstuga 

Deltagare 
Närvarande:  Daniel Baagöe-Larsen, Patrik Spånglund, Björn Spånglund, Johan Nilsson, 

Jonas Ahlberg, Per-Erik Palmqvist, Ellen Rickardsson, Jens Svenningsson & 
Mia Hansson 

Dagordningspunkter 

1 Mötets öppnande 
Daniel öppnar mötet klockan 18:00. 

Beslut Daniel öppnar mötet. 

2 Godkännande av dagordning 
Inga förändringar görs. 

Beslut Dagordningen godkändes med förändringar. 

3 Val av justerare 
Förslag Patrik Spånglund 

Beslut Patrik Spånglund valdes till justerare. 

4 Föregående mötesprotokoll 
Daniel läser upp föregående mötesprotokoll. 

Beslut att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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5 Rapport från avdelningarna 
Familjescouterna: Familjescouterna är cirka 50 stycken. Daniel Baagöe-Larsen 

och Nina Glebe är ledare. 

Spårarna: Mia Hansson är ledare. Ska försöka fånga nya ledare då Jenny inte kan 

under hösten. Tema under hösten är tofstema. 

Upptäckarna: Björn, Patrik och Ellen är ledare. Nio stycken scouter kommer att 

gå upp till äventyrarna, fyra stycken är kvar. Kommer förmodligen upp 10 stycken 

från spårarna. 

Äventyrarna: Ungefär som vanligt, är samma gamla ledare. Jens, Jonas, Dennis, 

Sofie och Carl. En scout som går upp till utmanarna. De hade sommarhajk förra 

helgen. Äventyrarna och utmanarna.   

Utmanarna: De är ungefär 10 stycken. De planerar att öka samarbeta med S:t 

Örjans utmanargrupp. 

Beslut att tacka för rapporterna. 

6 Information från kretsen/distriktet 
Kretsen: Det har varit diskussion angående ett förslag på nya bidragsregler. Det 

handlar om en höjning från 6 till 7 år. Sänk antal medlemmar per aktivitet från 

fem till tre. Lokalbidraget kommer att kräva ett visst antal timmar för att det ska 

utgå. Kretsen kommer att skicka in kommentarer till kommunen på förslaget.  

Kretsstämman är flyttad till den5 november. 

Distriktet: Distriktets årsmöte är den 12 oktober. Anmälan krävs senast den 5 

oktober.  

Beslut att tacka för informationen. 

7 Rapport från sommarlägret 
Scoutiwood var en överlag kul och roligt läger. Byn som vi bodde i fungerade bra 

och det var ett bra samarbete med alla i byn. Maten under lagret vad god och 

ingen klagade. 

Spåret för det äldre var bra men det blev en del väntan på några stationer, upp 

emot två timmar. 

Jens, Therese, Ellen, Sofie och Jonas gick ledarutbildningen under lägret och var 

nöjda med det upplägget som kursen hade. 
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Beslut att tack för rapporten. 

8 Höstens gemensamma aktiviteter 
JOTA/JOTI – 18-20 oktober. 

Julbasar – 30 november 

Jul på Sandaröd – 5 december 

Kårkul - Gemensamt möte för alla avdelningar – 6 november kl 18.00 – 19.30 

Fixardag – 15 oktober för att elda ris, fyllla på grus på vägen m.m från kl 16:00. 

Beslut att genomföra de gemensamma aktiviteterna. 

9 Sandaredsdagen 
Sandaredsdagen är den 7 september kl 11-14. Scouterna kommer att grilla korv, 

poppa popcorn och ha kanotslalom vid stora badstranden. Korven får vi lite 

sponsring av Allmans. Korv med bröd kommer vi att sälja för 10 kr och Festis för 

5 kr. 

På fredag kommer vi behöva hjlpa till i tennishallen från klockan 16.30. 

På lördag behöver vi paddla bort kanoterna och flytvästarna till badstranden, samt 

ordna så att vi kan grilla korv där borta. 

Daniel, Jens och Gunnel kommer att vara med. Jonas kollar om några utmanare 

kan vara med och Daniel mejlar ut om att frivilliga behövs. 

Utöver Scouternas aktivitet kommer det vara en hoppborg med djungeltema vid 

parkeringen och en liten beachvollybollsturnering mellan Sjömarken, Sandared 

och Sandhult. 

Beslut att genomföra Sandaredsdagen på bästa sätt men så många frivilliga som 

möjligt. 

10 Scouttrail 21/9 
Det är möte om det idag i Borås. Det kommer att mejlas ut en intresseanmälan till 

avdelningarna i helgen. Alla får vara med från spårare till utmanare. För spårarna 

och upptäckare kommer det vara en dagsaktivitet och för äventyrare och 

utmanare kommer det var en hajk från lördag till söndag.  
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Om tillräckligt många intresseanmälan sig kommer det vara ett möte om två 

veckor den 16 september. 

Beslut att avdelningarna/scouterna får ta ställning till aktiviteten när 

intresseanmälan kommer ut. 

11 Kårens Årsmöte 1/10 
Kårens årsmöte är den 1 oktober klockan 18.30. 

Daniel skickar ut kallelse i samband med ett mejl om uppstart. 

Avdelningsledarna behöver skicka in en sina verksamhetsberättelser till Johan 

som gör verksamhetsberättelsen. 

Beslut att årsmötet är den 1 oktober kl 18.30. 

12 Ekonomi 
Behåhållningen ser god ut. 

Beslut att tacka för informationen. 

13 Valberedningens arbete 
Valberedningen söker fortfarande efter en ordförande. 

Beslut att valberedningen fortsätter sitt sökande. 

14 Övriga frågor 
- Whiteboardmöbel – Björn har ordnat en 

- HLR – Ha ett under ett utmanarmöte samt sätta upp lappar om andra 

intresserande.  

- Aktivitetsbidrag – Mia har skickat in bidraget. 

- Uthyrning – Stugan är uthyrd 5/10 & 11-12/10. Kanoterna är uthyrda 8/9. 

- Strömbrytaren i garaget - Per-Erik skall byta den. 

- Morakniv – Jonas har köpt nio stycken nya moraknivar på deras 

utförsäljning. 

- Uthyrning av andra kårer i kretsen – För att det ska bli tydligt vad som 

gäller om andra kårer vill hyra stugan/kanoterna beslutas det att Sandareds 
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Scoutkår har som policy att ge 50% på rabatt till andra kårer i kretsen som vill 

hyra vår stuga och kanoter. 

- Hemsidan kommer uppdateras till en ny version. 

Beslut att tacka Björn för Whiteboardmöbeln 

att Mia planerar ett nytt möte för HLR 

att tacka Mia för inskickandet av aktivitetsbidrag 

att notera att stugan och kanoterna är uthyrda 

att Per-Erik skall byta strömbrytaren i garaget 

att tacka Jonas för att han har köpt nya moraknivar 

att Sandareds Scoutkår har som policy att ge 50% rabatt till andra kårer i 

kretsen som vill hyra stugan eller kanoterna. 

att tacka för informationen om att kårens hemsida kommer att uppdateras. 

15 Nästa möte 
Förslag om att nästa styrelsemöte är den 1 oktober efter årsmötet. 

Beslut att nästa styrelsemöte är den 1 oktober efter årsmötet. 

16 Mötets avslutande 
Daniel avslutar mötet klockan 20:30. 

Beslut att avsluta mötet. 

Nästa möte 
1 oktober efter årsmötet 
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Justering 
Vid protokollet Mötesordförande 

  

Johan Nilsson  Daniel Baagöe-Larsen  

Justerare  

  

Patrik Spånglund Datum och ort 

 


