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Styrelseprotokoll 2020-03-16
Datum: Sandared 2020-03-16
Plats: Via Skype

Deltagare

NÄRVARANDE

Ordförande Daniel Baagöe-Larsen

Övriga Jens Svenningsson, Björn Spånglund, Agnes Johansson, Mia
Hansson

Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Daniel öppnar mötet klockan 18:40

2. SAMMANTRÄDETS BESLUTSMÄSSIGHET

Styrelsen konstaterar att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar.

3. VAL AV SEKRETERARE

Beslut: att välja Daniel Baagöe-Larsen till mötessekreterare.

4. VAL AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: att välja Mia Hansson till justeringsperson.

Sandareds Scoutkår | Besök: Promenaden 6, 518 31 Sandared
E-post: info@sandaredsscout.se | Web: www.sandaredsscout.se
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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: Vi har fortsatt med våra distansmöten med aktivitetspåsar 16 stycken
hämtade. I februari var det att hjälpa Ture Sventon med Ville Vessla, så lite experiment men även
Temlor enligt Konditori Rotas hemliga recept. Nästa gång hoppas vi ha “vanligt” möte.

Spårarna: Pulkaåkning i den sista snön, eldat på gräsmattan, samt eldat av ett snöre med en
råbandsknop dem själva knutit. Grillat korv, samt skrivit statsbidrag och lekt lekar (scoutbrännboll)
Nästa måndag är det våffeldags, detta görs utomhus vid snickarboden. 25-30 barn per möte

Upptäckarna: Demokratiprojektet, man börjar bli klara med det, man ska fylla i
utvärderingen och sedan fira med tårta. Mellan 12-15 personer per möte, man är oftast ute, ibland
har man varit inne men då är man uppdelade i flera grupper och utspritt. Man har rensat stranden.
Framöver ska man bl.a. grädda våfflor över öppen eld.

Äventyrarna: Man har haft yxa och kniv, där man gjorde upp eld i par om två, för koka
blåbärssoppa. Organisationstävling utomhus (uppgifterna var varierande seriositet). Tårttävling.
Surrning har man också jobbat med bl.a. har man gjort en karusell. Man är cirka 6-9 scouter på
mötena, ledare är primärt Jens och Sofie. Härnäst kommer en femkamp.

Utmanarna: Man har börjat träffas på riktigt, lite dålig uppslutning, man har åkt pulka,
promenerat, eldat och frigjort sina konstnärliga sinnen med att måla tavlor i mörkret på frisbee
golfbanan i Borås.

Beslut: att tacka för rapporterna.

8. INFORMATION FRÅN KRETSEN/DISTRIKTET

Kretsen: Kretsen har möte nästa vecka.

Distriktet: Lite info om sommarläger

Beslut: att tacka för informationen.

2 (6)


 A

H
, D

B 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



9. RAPPORT FRÅN AKTIVITETER

Beslut: att inga gemensamma aktiviteter har genomförts.

10. S:T GEORGE

Avdelningarna firar St: George själva. Specifika avdelnings märken beställs av Pelle.
Det finns 10 “gamla” St: Georgemärken, grönt med röd lilja. Behöver beställas in fler.
Spårarna (kommer dela ut märken: vara ute vinter, skapa märket, naturmärket),
upptäckarna har på ordinarie möten kommer bara dela ut vanliga St: George märken,
Äventyrarna kommer ha en St: George hajk.

Beslut: att Avdelningsledare som behöver märken kontaktar Pelle

att Daniel meddelar Pelle att köpa in 70 St: George märken.

11. SOMMARLÄGER

Det har kommit ut två lägerbrev med information.
Vi siktar på att vara med på Apelhultslägret om Covid-19 tillåter det. Mån 26/7 - lör 31/7 är
preliminär lägervistelse. Om det är så att Apelhult blir inställt så kan vi eventuellt anpassa till
läger vid scoutstugan.
Björn gör en intresseanmälan för kåren för datumen 26-31/7 samt att vi blir runt 40 personer
Spårarna och familjescouterna är med del av tiden. Daniel och Mia bestämmer dessa tiderna
ihop.

Beslut: att kåren siktar på att åka till Apelhult 26-31/7.

att Björn gör en intresseanmälan till distriktet.

att Daniel kontaktar Pelle så att stugan inte bokas upp när vi ska packa in/ur. Samt även
under lägerveckan då vi kanske måste ändra till läger vid scoutstugan.

att Mia och Daniel kommer överens om spårar/familjescouts datum och meddelar Björn.

att Björn sätter ihop ett info/anmälningslapp

12. TRÄDNEDTAGNING

Grannen i scoutstugan vill ta ner träd vid tomtgräns.

Beslut: att kåren är ok med att grannen tar ned träden som är markerade.

att kåren vill ha veden, men att virket kan staplas på gräset mellan tomterna tillsvidare.
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att träden får fällas över vår gårdsplan

att en eld kan anläggas på vår mark för att elda upp kvistar etc.

att fällningen inte bör ske så att den stör mötena, samt att vi vill bli varskodda cirka en vecka
innan.

13. FIXARDAG

Vi kommer vara utomhus så det vore bra om vi kunde annonsera en fixardag för att kratta löv
och pinnar, samt att fixa vägen, såga upp ved samt klyva den, kanske kolla på vedförvaring.

Beslut: att hålla en fixardag 27:e april, från cirka 16 är man välkommen att komma ner.

att fokus läggs på: lövkrattning, vägifyllnad, såga ved och klyva den.

att Daniel förmedlar ut denna information till alla medlemmar.

14. HLR

Utbildningen är fortsatt aktiv, det är 6 personer som har gått utbildningen. Utbildningen
avhandlade mer än bara HLR, även också drunkning, diabetes m.m. funkar bra.

Beslut: att Mia mailar ut en påminnelse till dem som fortfarande behöver gå.

att Mia och Daniel pratar slutet av mars om kursen bör förlängas.

att delegera till Mia och Daniel att vid behov förlänga kursen

15. REGISTERUTDRAG LEDARE

Påbud från demokratijamboreen, ingen information har kommit från scouterna nationellt.

Beslut: att bordlägga frågan till nästa möte.

16. UTBILDNING

Jonas är inte med på mötet så ingen ny information finns

Beslut: att bordlägga frågan till nästa möte.

17. EKONOMI

Agnes informerar att ekonomin ser fin och stabil ut cirka 155 000kr på kontot, huslånet är på
cirka 30 000kr.
Kvittohanteringen funkar bra.
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Statsbidragen är halvklara, Daniel ska fixa det sista och hör av sig till respektive
avdelningsledare vid behov

Beslut: att tacka för den ekonomiska avstämningen

att Daniel färdigställer statsbidragen.

18. ÖVRIGA FRÅGOR

Säker och trygg omcertifiering, behöver göras innan november. Daniel drar i detta.

Problem med att öppna vedförrådet med nycklarna stundtals, när dörren är upplåst så får man
inte ur nyckeln.

Var redo lampan, där har glödlampan gett upp så en ny behöver köpas in med skymningsrelä.

Beslut: att Daniel pratar med arbetsgruppen för säker och trygg förening rörande omcertifiering
och förbereder dokument för beslut till styrelsen.

att Daniel frågar Pelle om han kan kolla på låset till vedförrådet om det går att smörja/fixa
till.

att Pelle kollar på att byta ut glödlampan vid “Var redo” lampan vid ingången.

19. NÄSTA MÖTE

Beslut: att nästa styrelsemöte är den 20 april 2021 klockan 18.30.

20. MÖTETS AVSLUTANDE

Daniel avslutar mötet 20:00.

Beslut: att avsluta mötet.

5 (6)


 A

H
, D

B 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



Justering

Mötesordförande och sekreterare

Daniel Baagöe-Larsen

Justerare

Mia Hansson Ort och datum
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Styrelseprotokoll 2020-03-16
Datum: Sandared 2020-03-16
Plats: Via Skype


Deltagare


NÄRVARANDE


Ordförande Daniel Baagöe-Larsen


Övriga Jens Svenningsson, Björn Spånglund, Agnes Johansson, Mia
Hansson


Dagordning


1. MÖTETS ÖPPNANDE


Daniel öppnar mötet klockan 18:40


2. SAMMANTRÄDETS BESLUTSMÄSSIGHET


Styrelsen konstaterar att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar.


3. VAL AV SEKRETERARE


Beslut: att välja Daniel Baagöe-Larsen till mötessekreterare.


4. VAL AV JUSTERINGSPERSON


Beslut: att välja Mia Hansson till justeringsperson.


Sandareds Scoutkår | Besök: Promenaden 6, 518 31 Sandared
E-post: info@sandaredsscout.se | Web: www.sandaredsscout.se







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: Vi har fortsatt med våra distansmöten med aktivitetspåsar 16 stycken
hämtade. I februari var det att hjälpa Ture Sventon med Ville Vessla, så lite experiment men även
Temlor enligt Konditori Rotas hemliga recept. Nästa gång hoppas vi ha “vanligt” möte.


Spårarna: Pulkaåkning i den sista snön, eldat på gräsmattan, samt eldat av ett snöre med en
råbandsknop dem själva knutit. Grillat korv, samt skrivit statsbidrag och lekt lekar (scoutbrännboll)
Nästa måndag är det våffeldags, detta görs utomhus vid snickarboden. 25-30 barn per möte


Upptäckarna: Demokratiprojektet, man börjar bli klara med det, man ska fylla i
utvärderingen och sedan fira med tårta. Mellan 12-15 personer per möte, man är oftast ute, ibland
har man varit inne men då är man uppdelade i flera grupper och utspritt. Man har rensat stranden.
Framöver ska man bl.a. grädda våfflor över öppen eld.


Äventyrarna: Man har haft yxa och kniv, där man gjorde upp eld i par om två, för koka
blåbärssoppa. Organisationstävling utomhus (uppgifterna var varierande seriositet). Tårttävling.
Surrning har man också jobbat med bl.a. har man gjort en karusell. Man är cirka 6-9 scouter på
mötena, ledare är primärt Jens och Sofie. Härnäst kommer en femkamp.


Utmanarna: Man har börjat träffas på riktigt, lite dålig uppslutning, man har åkt pulka,
promenerat, eldat och frigjort sina konstnärliga sinnen med att måla tavlor i mörkret på frisbee
golfbanan i Borås.


Beslut: att tacka för rapporterna.


8. INFORMATION FRÅN KRETSEN/DISTRIKTET


Kretsen: Kretsen har möte nästa vecka.


Distriktet: Lite info om sommarläger


Beslut: att tacka för informationen.
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9. RAPPORT FRÅN AKTIVITETER


Beslut: att inga gemensamma aktiviteter har genomförts.


10. S:T GEORGE


Avdelningarna firar St: George själva. Specifika avdelnings märken beställs av Pelle.
Det finns 10 “gamla” St: Georgemärken, grönt med röd lilja. Behöver beställas in fler.
Spårarna (kommer dela ut märken: vara ute vinter, skapa märket, naturmärket),
upptäckarna har på ordinarie möten kommer bara dela ut vanliga St: George märken,
Äventyrarna kommer ha en St: George hajk.


Beslut: att Avdelningsledare som behöver märken kontaktar Pelle


att Daniel meddelar Pelle att köpa in 70 St: George märken.


11. SOMMARLÄGER


Det har kommit ut två lägerbrev med information.
Vi siktar på att vara med på Apelhultslägret om Covid-19 tillåter det. Mån 26/7 - lör 31/7 är
preliminär lägervistelse. Om det är så att Apelhult blir inställt så kan vi eventuellt anpassa till
läger vid scoutstugan.
Björn gör en intresseanmälan för kåren för datumen 26-31/7 samt att vi blir runt 40 personer
Spårarna och familjescouterna är med del av tiden. Daniel och Mia bestämmer dessa tiderna
ihop.


Beslut: att kåren siktar på att åka till Apelhult 26-31/7.


att Björn gör en intresseanmälan till distriktet.


att Daniel kontaktar Pelle så att stugan inte bokas upp när vi ska packa in/ur. Samt även
under lägerveckan då vi kanske måste ändra till läger vid scoutstugan.


att Mia och Daniel kommer överens om spårar/familjescouts datum och meddelar Björn.


att Björn sätter ihop ett info/anmälningslapp


12. TRÄDNEDTAGNING


Grannen i scoutstugan vill ta ner träd vid tomtgräns.


Beslut: att kåren är ok med att grannen tar ned träden som är markerade.


att kåren vill ha veden, men att virket kan staplas på gräset mellan tomterna tillsvidare.
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att träden får fällas över vår gårdsplan


att en eld kan anläggas på vår mark för att elda upp kvistar etc.


att fällningen inte bör ske så att den stör mötena, samt att vi vill bli varskodda cirka en vecka
innan.


13. FIXARDAG


Vi kommer vara utomhus så det vore bra om vi kunde annonsera en fixardag för att kratta löv
och pinnar, samt att fixa vägen, såga upp ved samt klyva den, kanske kolla på vedförvaring.


Beslut: att hålla en fixardag 27:e april, från cirka 16 är man välkommen att komma ner.


att fokus läggs på: lövkrattning, vägifyllnad, såga ved och klyva den.


att Daniel förmedlar ut denna information till alla medlemmar.


14. HLR


Utbildningen är fortsatt aktiv, det är 6 personer som har gått utbildningen. Utbildningen
avhandlade mer än bara HLR, även också drunkning, diabetes m.m. funkar bra.


Beslut: att Mia mailar ut en påminnelse till dem som fortfarande behöver gå.


att Mia och Daniel pratar slutet av mars om kursen bör förlängas.


att delegera till Mia och Daniel att vid behov förlänga kursen


15. REGISTERUTDRAG LEDARE


Påbud från demokratijamboreen, ingen information har kommit från scouterna nationellt.


Beslut: att bordlägga frågan till nästa möte.


16. UTBILDNING


Jonas är inte med på mötet så ingen ny information finns


Beslut: att bordlägga frågan till nästa möte.


17. EKONOMI


Agnes informerar att ekonomin ser fin och stabil ut cirka 155 000kr på kontot, huslånet är på
cirka 30 000kr.
Kvittohanteringen funkar bra.
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Statsbidragen är halvklara, Daniel ska fixa det sista och hör av sig till respektive
avdelningsledare vid behov


Beslut: att tacka för den ekonomiska avstämningen


att Daniel färdigställer statsbidragen.


18. ÖVRIGA FRÅGOR


Säker och trygg omcertifiering, behöver göras innan november. Daniel drar i detta.


Problem med att öppna vedförrådet med nycklarna stundtals, när dörren är upplåst så får man
inte ur nyckeln.


Var redo lampan, där har glödlampan gett upp så en ny behöver köpas in med skymningsrelä.


Beslut: att Daniel pratar med arbetsgruppen för säker och trygg förening rörande omcertifiering
och förbereder dokument för beslut till styrelsen.


att Daniel frågar Pelle om han kan kolla på låset till vedförrådet om det går att smörja/fixa
till.


att Pelle kollar på att byta ut glödlampan vid “Var redo” lampan vid ingången.


19. NÄSTA MÖTE


Beslut: att nästa styrelsemöte är den 20 april 2021 klockan 18.30.


20. MÖTETS AVSLUTANDE


Daniel avslutar mötet 20:00.


Beslut: att avsluta mötet.
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Justering


Mötesordförande och sekreterare


Daniel Baagöe-Larsen


Justerare


Mia Hansson Ort och datum
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