
 

Styrelseprotokoll 2020-06-17 

Datum: Sandared 2020-06-17 
Plats: Sandareds Scoutstuga 
 

Deltagare 

NÄRVARANDE 

Ordförande  Daniel Baagöe-Larsen 

Ledamöter  Johan Nilsson, Mia Hansson, Jens Svenningsson, Theresa 
Lomar-Ahlberg, Per-Erik Palmqvist , Björn Spånglund  

 

Dagordning 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Daniel öppnar mötet klockan 18:35. 

2. SAMMANTRÄDETS BESLUTSMÄSSIGHET 

Styrelsen konstaterar att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar. 

3. VAL AV SEKRETERARE 

Beslut: att välja Johan Nilsson till mötessekreterare. 

4. VAL AV JUSTERINGSPERSONER 

Beslut:  att välja Jens Sveningsson till justeringsperson. 
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5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE 

Beslut:  att godkänna dagordningen enligt förslag. 

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Beslut: att godkänna föregående styrelseprotokoll samt lägga detta till handlingarna. 

7. RAPPORT FRÅN AVDELNINGARNA 

Familjescouterna: De är 28 barn plus vuxna. De byggde insektshotell när Kårhajken inte 
blev av, samt lekte pollinerande humlor. Då hade de marshmallows som snabbväxande 
blommor.  

På senaste mötet, som även var deras avslutning för terminen, hade de kanotpaddling. De 
fick dela in sig i två grupper då de blev fler än vad kanoterna rymde. De som inte paddlade 
hade olika aktiviteter på land och som avslutning hade de pannkakstårta.  

Till hösten kommer de ha ett nytt tema. 

Spårarna: De har haft ett möte med hinderbana i form av många olika aktiviteter runt 
scoutstugan. Dessa var bl.a. att hoppa på stubbar, gå med styltor, bygga torn med klossar, 
balansera på rep och ta sig igenom ett spindelnät. 

Avslutningen hade de vid Mölnesjö, uppe vid Götebacka. Där hade de tipspromenad, 
eldade, stekte fisk på muurika och åt tunnbröd och dricka. De hade även märkesutdelning. 

Upptäckarna: De har haft ett möte där de gjorde en risflotte och som avslutning cyklade de 
Viaredssjön runt, de var då 15 stycken och några föräldrar. 

Äventyrarna: Sedan senaste styrelsemötet har de haft blind bakning, då bakade de 
sockerkaka med rabarber och jordgubbar. De har paddlat runt ön och alla fick möjlighet att 
styra. De delade även ut märken. De har haft femkamp med fotboll, skattjakt, kanotstafett, 
ta sig över en slana två meter över marken och kubb. De har även paddlat ut till ön och 
grillat korv och marshmallows. På hajken i helgen paddlade de ut till Aråsön och sov över. 
Det var fem scouter som var med på hajken.  

Ledare har varit Jens, Sofie och Dennis några gånger. De är mellan 11-9 stycken på mötena. 
En ny scout har tillkommit men tre stycken gamla vill kanske sluta. 

Utmanarna: De har tappat väldigt mycket verksamhet under corona-pandemin. Några 
scouter har inte fått gå och det har gjort att inte alla vill komma. Men det är två väldigt 
trogna från Sandared och en väldigt trogen från S:t Örjan. De har grillat hamburgare över 
eld och planerat mycket inför vandringen vecka 33 som kommer vara i Grövelsjöområdet. 
De har sett över utrustning, planerat vad de ska ha för mat, samt torkat mat som de ska ha 
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med sig. Alla möten har haft anknytning till vandringen. förhoppningsvis blir det minst fyra 
scouter som följer med. 

Beslut: att tacka för rapporterna. 

8. INFORMATION FRÅN KRETSEN/DISTRIKTET  

Kretsen: Åsundsholmslägret är inställt.  

Distriktet: Minilägret blev inställt med anledning av Covid-19. De har haft 
On-Air-aktiviteter från Apelhult på Facebook, bl.a. quiz och lägerbål. De har en ny 
ordförande - Alfred Nordh. De har även startat ett utskott för Apelhult samt en 
marknadsföringsgrupp, en driftgrupp och olika utvecklingsgrupper. Det går att vara med i 
dessa för de som är intresserade. 

Beslut: att tacka för informationen. 

9. COVID-19 

Ingen uppdatering sedan tidigare. Informationen på hemsidan om att kårhajken är inställd är 
borttagen, information om att Sommarlägret istället skall genomföras är publicerad. 

Beslut: att scoutkåren inte behöver uppdatera de riktlinjer som är beslutade sedan tidigare. 

10. SOMMARLÄGER 

I dagsläget är det tre stycken upptäckare som har anmält sig. Det har framkommit frågor om 
vilka dagar som gäller. Information om lägret är publicerad både på Facebook och på 
hemsidan. Vi får se om det blir fler än 15 deltagare. Lägret är öppen för tre nätter och fyra 
dagar, 27-30 juli. Planeringsmöten behövs och det första kommer att vara den 30 / 6 
klockan 18.30. Temat är Smurfarna och lägerbålet på onsdag kommer att hållas av 
Utmanarna. 

Beslut: att fortsätta med sedan tidigare beslut om att ha ett läger 27-30 juli om tillräckligt med 
anmälningar inkommer. 

11. JAMBOREE 2021 

Daniel har fått material, plansch och vykort angående Jamboree 2021. Det är bra med 
information tidigare då även anmälan brukar vara tidig. Scoutkåren kommer att ha som 
ambition att åka på lägret.  

Beslut: att ha som ambition att åka på Jamboree 2021. 
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12. JULBASAREN 

Diskussioner angående de restriktioner på 50 personer förs och att det kanske kan vara svårt 
att genomföra julbasaren som vanligt då. 

Olika alternativ diskuteras: 

- Kan vi vara ute? 

- Tält nere vid scoutstugan? 

- Tomtekasse - Påse med krans, stort pepparkakshjärta, julkort? 
- Korg med varor? Hemkörd eller några tider att komma och hämta dem? 
- Sälja Newbody? 
- Sälja korv, kakor? 
- Lotteri utanför Köpet? 

Vi kommer att ha ett uppstartsmöte i höst om det tillåts. Till detta möte borde vi bjuda in 
föräldrarna. 

Beslut: att ha som ambition att genomföra julbasaren men att vi kan behöva tänka om angående 
hur vi genomför den. Vi kommer att ha ett uppstartsmöte i höst om basaren tillåts. 

13. HLR 

Dockor, akutväskan och Heimlich-väst har kommit. Akutväskan har äventyrarna haft med 
på en hajk och var mycket positiva till den. Johan och Jonas kunde inte det tillfället som var 
det en kurs i HLR. Mia skall beställa mer material samt höra av sig till Johan och Jonas om 
hon får information om en ny kurs. 

Beslut: att tacka för arbetet och att Mia skall beställa mer material samt hålla utkik efter nya  kurser. 

14. EL-LEDNINGAR 

Pelle har pratat med El-Göran och han skall ordna elledningarna på övervåningen innan 
hösten. 

Beslut: att El-Göran skall göra elledningarna innan höstterminen. 

15. UTBILDNING 

Jonas skulle mejla ut till de som skulle gå Trygga möten men vad styrelsen har sett har inget 
sådant mejl kommit ut ännu. 

Beslut: att Theresa skall påminna Jonas om att skicka ut mejl till de som behöver gå Trygga  möten. 
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16. INKÖP 

Daniel informerar att termosarna är dåliga och det finns behov av nya. Styrelsen kommer 
fram till att det behövs både 4 pumptermosar utan glas och 4 st vanliga. En annan färg på 
dem som skall vara till te. 

Även dubbelkaffekokaren har slutat att fungera optimalt. Det bestäms att vi skall inhandla 
en ny. 

Beslut: att Per-Erik skall inhandla termosar och dubbelkaffekokare. 

17. EKONOMI 

Ekonomin ser bra ut. 

Beslut: att tacka för informationen. 

18. ÖVRIGA FRÅGOR 

Kontakt med konsulenterna - Daniel har pratat med dem och sagt att de är välkomna 
under hösten vid några av kårens aktiviteter. 

Sensus - Mia har sökt bidrag och avdelningsledarna skall signera digitalt. Sensus har 
Outnorth.se som sammarbetspartner och vi får 20%. när vi använder koden SENSUS20. 

Uthyrning/Stugan - Pelle informerar om att stugan är uthyrd nästa helg den 27-28/6, samt 
att några kanoter är uthyrda den 27/6. En förfrågan har inkommit om att ha Yoga på 
gräsmattan mellan klockan 18-19 på måndagskvällar. Styrelsen beslutar att det är ok förutom 
under lägerveckan. 

Efter de tömt soptunnan nästa vecka så ställer Pelle in soptunnan i garaget. Kåren kommer 
att få nya soptunnor till hösten, två stycken med sortering. 

Mia har tvättat av kistan. 

Björn har bytt ena blandaren på en av toaletterna. Skall köpa en till för att sätta in på den 
andra toaletten också. 

Scouterna centralt -  De skall skicka ut fakturor digitalt i framtiden. 

Fixardag - Styrelsen bestämmer att vi får ha en efter lägret/ till hösten och då skall vi 
fokusera på vägen, framsidan och staketet. 

Sandaredsdagen - Det finns stor risk att den inte blir av som vanligt. Men att det kanske blir 
en tipspromenad istället. 
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Beslut: att Daniel har informerat konsulenterna att de är välkomna under några aktiviteter under 
hösten. 

att Mia har sökt bidrag från Sensus. 

att scoutstugan är uthyrd en helg i juni samt att vi ställer in soptunnan då vi inte har något 
behov av den under sommaren Mia har tvättat av kistan samt att Björn har bytt en 

blandare på toaletten och skall byta den andra. 

att scouterna centralt kommer att skicka ut digitala fakturor i framtiden. 

att ha en fixardag efter lägret / till hösten. 

att Sandaredsdagen kanske inte blir av som vanligt. 

19. NÄSTA MÖTE 

Beslut: att nästa styrelsemöte är den 24 augusti 2020 klockan 18.30 

20. MÖTETS AVSLUTANDE 

Daniel avslutar mötet. 

Beslut: att avsluta mötet. 

 

Justering 

Vid protokollet  Mötesordförande 

Johan Nilsson  Daniel Baagöe-Larsen 
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Justerare 

Jen Svenningsson  Ort och datum 
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