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Styrelsemötesprotokoll 
Datum: Plats:  

31 oktober 2019 Sandareds Scoutstuga 

Deltagare 

Närvarande Johan	Nilsson,	Per-Erik	Palmqvist,	Carl	Johansson,	Jens	
Svenningsson,	Sarah	Smedman,	Agnes	Johansson,	Daniel	
Baagöe-Larsen,	Gunnel	Rickardsson,	Jonas	Ahlberg,	Mia	
Hansson,	Björn	Spånglund,	Ann	Rahn. 

Dagordningspunkter 

1 Mötets öppnande 
Daniel öppnar mötet klockan 18:51 

Beslut Daniel öppnar mötet. 

2 Godkännande av dagordning 
Inga förslag på förändringar. 

Beslut Dagordningen godkändes utan förändringar. 

3 Val av justerare 
Förslag Jonas Ahlberg 

Beslut Jonas Ahlberg valdes till justerare. 
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4 Föregående mötesprotokoll 
Johan läser upp föregående mötesprotokoll. 

Beslut att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

5 Rapport från avdelningarna 
Familjescouterna: På mötet var det 13 barn och ny familj. De har haft rävjakt 

med Pettson och Findus. Gjort ballonger med peppar, målat och laminera in det 

som de fick ta med hem. Mötet avslutades med att grilla korv.  

Spårarna: De har oftast varit mellan 16-18 scouter. Björn och Gunnel har hjälp 

till på många möten och sedan har föräldrar har hjälpt till. De har eldad, använt 

trangiakök m.m. 

Upptäckarna: De har varit mellan 10-15 scouter. De har haft grundläggande 

scouting med kniv, yxa, såg, eldning och byggt vindskydd som de sovit i under 

Joti. 

Äventyrarna: De är 14 scouter och de har fått två helt nya scouter. Ledare är 

Jens, Dennis och Sofie. Även Carl och Jonas har hjälpt till. De har bakat med 

ögonbindel, haft spelkväll (brädspel), använt yxa/kniv. De har haft hösthajk där 

de paddlade ut till Aråsen och sov ute samt Joti (4-5 scouter på hajkerna).  

Utmanarna: De är ungefär 10-15 scouter på mötena, 6-7 stycken är från 

Sandareds Scoutkår. De har haft grundläggande scouting såsom eldning, yxa samt 

planerat hajker. De var 5-6 stycken på Joti. De har även köpt en soffa till rummet. 

Beslut att tacka för rapporterna. 

6 Information från kretsen/distriktet 
Kretsen: De är stämma nästa vecka. 

Distriktet: De har varit årsmöte. Där Henning, Ellen och Sofie var delegater för 

Sandareds Scoutkår.  

Beslut att tacka för informationen. 



 

 3 
 

7 Julbasaren 
Julbasaren är den 30 november. Per-Erik har skickat ut julbasarsplaneringen. 

Daniel kommer skicka ut information till familjescouterna angående julbasaren 

och Mia har skickat ut till sina spårare. Lappar för julbasaren och fackeltåget är 

utskrivna och finns i scoutlokalen. Lotter är beställda och matsalen är bokad. 

Beslut att julbasaren genomförs den 30 november. 

8 Fackeltåg 
Daniel har inte pratat med kyrka, men skall göra det. Björn ordnar med facklor 

och Daniel har ordnat med små batteridrivna till de unga. 

Beslut att Daniel kontaktar kyrkan och Björn ordnar med facklor. 

9 Kåravslutning 
Daniel tar upp frågan om kåravslutning. Styrelsen vill ha kåravslutning den 7 

december klockan 16 till självkostnadspris. 

Beslut att kåravslutning skall vara den 7 december klockan 16 till 

självkostnadspris. 

10 Uppstart 
Vecka 3 är uppstart för avdelningarna. 

Beslut att scoutkåren skall starta sin verksamhet vecka 3, 2020. 

11 Kårhajk 
Diskussioner förs om vi skall gå tillbaka till att ha kårhajken vid S:t Georg i april 

eller ha det i maj som tidigare år. Det kan vara lite kallt i april men kanske bättre 

uppslutning i maj. Tankar om olika teman tags även upp. 

Beslut att vi på nästa styrelsemöte tar beslut om tidpunkt och eventuellt tema. 

12 Ekonomi 
Ekonomin ser bra ut och diskussion för omkring Swish och hajkers avgifter. 

Utmanarna har samarbete med utmanare från S:t Örjan och frågan angående 

ekonomi och budget har kommit upp. Förslaget att Sandareds Scoutkår står för 
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50% av utgifter, upp till vår budget för utmanare, 250kr/termin per utmanare 

som är medlem i Sandareds Scoutkår. 

Beslut att Sandareds Scoutkår står för 50% av utgifter, upp till vår budget för 

utmanare, 250kr/termin per utmanare som är medlem i Sandareds 

Scoutkår. 

13 Övriga frågor 
- Lotteritillstånd – Per-Erik informerar att vårt lotteritillstånd går ut 31 mars 

2020  

- Sensus – Mia har frågor om utmanarna och de som är med i både S:t Örjan 

och Sandared. Jonas ger Mia kontaktuppgifter till rätt person i S:t Örjan. 

Beslut att ta upp frågan om lotteritillståndet vid aktuellt möte innan tillståndet går 

ut. 

att Mia kontaktar rätt person i S:t Örjan angående bidragsansökningar. 

14 Nästa möte 
Förslag om att nästa styrelsemöte är den 9 januari 2020 klockan 18:00. 

Beslut att nästa styrelsemöte är den 9 januari klockan 18:00 

15 Mötets avslutande 
Daniel avslutar mötet. 

Beslut att avsluta mötet. 

Nästa möte 
9 december klockan 18:00 
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Justering 
Vid protokollet Mötesordförande 

  

Johan Nilsson  Daniel Baagöe-Larsen  

Justerare  

  

Jonas Ahlberg Datum och ort 

 


