
 

Sandareds Scoutkår 

Protokoll fört vid styrelsemötet den 24 april 2019 

Närvarande: 
Daniel Baagöe-Larsen, Björn Spånglund, Patrik Spånglund, Jens Svenningsson, Ellen 
Rickardsson, Carl Johansson, Mia Hansson (delvis), Jonas Ahlberg (delvis) och Per-Erik 
Palmqvist 

1. Mötets öppnande 

Daniel öppnade mötet 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. Ett par extra punkter nämndes, de togs senare upp under 
övriga frågor. 

3. Val av sekreterare 

I ordinarie sekreterares frånvaro valdes Per-Erik till sekreterare. 

4. Val av justerare 

Björn valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

5. Föregående mötesprotokoll 

Då protokollet från föregående möte inte var klart gick Daniel igenom mötet utifrån sina 
noteringar från detta. Inga speciella kommentarer gjordes. 

6. Rapport från avdelningarna 

Familjescouter: Har inte haft något möte sedan senaste styrelsemötet så inget att 
rapportera. Ledare är Daniel 

Spårare: De är fortfarande 11 - 12 stycken på varje möte. Det fungerar bra och ofta är 
det några föräldrar som hjälper till. Ledare är Mia. 
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Upptäckare: De brukar vara 12 - 13 på varje möte även om det idag, på St Georg bara 
kom 7 stycken. Ledare är Björn, Patrik och Ellen. Planerar att delta på Äventyret. 

Äventyrare: De är 3 – 8 deltagare på mötena. Våffelbak utomhus senast och idag  
St Georg. Avdelningen fungerar bra. Ledare är oftast bara Jens och Carl. Ibland även 
Jonas och Dennis. Planerar att delta på Äventyret.  

Utmanare: Några har varit på kröningshajk och några var med på distriktsevenemanget 
Run in the forest på Apelhult. 

7. Rapport från Krets och distrikt 

Inget nytt att rapportera. 

8. St Georg 

St Georg firades idag, den 23 april vid scoutstugan mellan kl 18.00 och 19.30. Tyvärr var 
det mycket dålig uppslutning med knappt 20 scouter samt ledare. Vi får tänka om inför 
kommande år och kanske återgå till att lägga kårhajken i slutet av april och fira St Georg 
i samband med den istället, såsom vi gjorde tidigare år. 

9. Kårhajk 

Hajken kommer att genomföras Kristi himmelsfärdshelgen, 31 maj till 2 juni på Ringabo. 
Det blir sjörövartema, planering pågår och allt följer planen. Anmälan sker via hemsidan 
eller anmälningslapp. Daniel Koordinerar. Betalning ska ske till kårens konto, gärna via 
swish. Det kommer att bli en riktigt bra hajk med ett kanonprogram. 

10. Sommarläger 

Scoutiwood på Apelhult 27 juli till 3 augusti. Anmälningslappar finns. Beslutades att även 
familjescouter får delta samtidigt med Spårarna. Föräldrarna får då betala även för sitt 
deltagande. 

11. 60-årsfirande 

Beslut har tidigare tagits att 60-årsfirandet ska genomföras till hösten. En arbetsgrupp 
ska utses som både förslår tid för firandet samt föreslår och planerar programmet. 
Frivilliga att ingå i gruppen är hittills Hilde och Pelle samt att Mia troligen kan ställa upp 
en del. Fler frivilliga önskas. Bara att höra av sig till Daniel. 

12. Ekonomi 

Kassören var inte med på mötet men det kunde konstateras att kassan är god för tillfället 
och att kårens ekonomi ser bra ut. 
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13. Trädfällning 

Mia har gjort upp med trädfällaren enligt tidigare beslut. De aktuella träden kommer att 
fällas samt sågas upp och flyttas så att de inte är i vägen för bilar på parkeringen eller på 
lägerområdet vid aktiviteter eller uthyrning. Arbetet kommer att genomföras den 3e och 
4e maj.  

14. Övriga frågor 

Trygga möten. Daniel skickar ut länken så de som ska genomföra utbildningen kan göra 
detta snarast. 

Fixardag. Fixardagen genomförs den 14 maj från kl 18.00. Prioriterat är vägen, 
lövkrattning och garaget. 

Gräsklippning i sommar. Pelle fixar schemat som vanligt 

Kanot. Patrik kollar den kanot som Anders Svenningsson vill sälja för 5000 kr. Om han 
tycker den ser ok ut för pengarna slår han till. 

Lås till nya skåpen. Pelle fixar bygel och litet hänglås till de båda nya skåpen samt 
flyttar in alla minnessaker som ska förvaras där inklusive det som tillfälligt lagts i låsta 
förrådet. Klart före sommaren. 

TV i entrén. Eventuellt ska vi ha en TV för info mm i entrén. Frågan tas upp på nästa 
styrelsemöte.  

17. Nästa möte 

Nästa möte beslutades till tisdagen den 21 maj klockan 18.30. 

18. Mötets avslutande 

Daniel avslutade mötet och tackade alla för deras medverkan. 

Vid protokollet:            Justerarat av:   Ordförande: 

………………………………..            …………………………….   …………………………… 
Per-Erik Palmqvist            Björn Spånglund    Daniel Baagöe-Larsen
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