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Protokoll styrelsemöte 
Datum: Plats:  

1 oktober 2019 Sandareds Scoutstuga 

 
Närvarande Daniel Baagöe-Larsen, Mia Hansson, Ann Rahn, Johan Nilsson, Per-Erik 

Palmqvist, Carl Johansson, Jonas Ahlberg & Jens Svenningsson. 

1 Mötets öppnande 
Daniel öppnar mötet klockan 21:08. 

Beslut Daniel öppnar mötet. 

2 Godkännande av dagordning 
Ingen ändring. 

Beslut Dagordningen godkändes utan förändringar. 

3 Val av justerare 
Förslag Jonas Ahlberg 

Beslut Jonas Ahlberg valdes till justerare. 

4 Extra kårstämma 
Under kårstämman valdes Ann Rahn till kassör till och med oktober 2019 och 

därmed behövs det en extra kårstämma för att välja in en ny ledamot i styrelsen. 

Förslag framförs att ha extra kårstämma den 31 oktober 2019 klockan 18:30. 

Beslut att ha extra kårstämma den 31 oktober 2019 klockan 18:30. 

5 Säker och trygg förening 
Daniel går igenom det arbetet han har genomfört med säker och trygg förening 

och läser upp följande dokument: 
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- Värdegrund 

- Policy och handlingsplan för dopning/droger/alkohol och tobak 

- Handlingsplan för krishantering 

- Rutiner för olycksfall/akut sjukdom 

- Rutiner för resor 

- Regler gällande uthyrning av lokal 

- Rutiner för brandsäkerhet 

- Beskrivning för hur scoutkåren förmedlar ut ovanstående rutiner och policys 

till medlemmarna. 

Beslut att godkänna den revidering som Daniel gjort avseende säker och trygg 

förening. 

6 Julbasar 
Traditionsenligt är julbasaren den 30/11 och arbetet med den har påbörjats. 

Beslut att scoutkåren skall ha julbasar den 30/11 och att Pelle skickar ut en 

uppdaterad julbasarsplan. 

7 Soffa 
Utmanarna har under året försökt att få tag på en soffa för att alla scouter skall 

kunna vistas i rummet. De vill ha en summa som de kan försöka att köpa en eller 

flera soffor för, till rummet. Förslag på 7 000 kr framförs. 

Beslut att utmanarna får köpa en eller flera soffor till rummet för maximalt 7 000 

kr. 

8 Nästa möte 
Förslag om att nästa styrelsemöte är efter kårstämman den 31 oktober 18.30. 

Beslut att nästa styrelsemöte är efter kårstämman den 31 oktober 18.30. 

9 Mötets avslutande 
Daniel avslutar mötet 21.32. 

Beslut att avsluta mötet. 
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Nästa möte 
31 oktober klockan 18.30 

Justering 
Vid protokollet Mötesordförande 

  

Johan Nilsson  Daniel Baagöe-Larsen  

Justerare  

  

Jonas Ahlberg Datum och ort 

 


