
 

Kärna Scoutkår av 

Scouterna 
Styrelse/Ledarmöte, scoutgården 

 2013-04-07 

 
Närvarande: Alf Djurberg (AD), Gunilla Norrstig (GN), Therese Magnusson (TM), Jan Lindell (JLi), Johan Lundström (Jlu), 
Jan Eriksson (JE), Tomas Svensson (TS) 
 

1. Mötets öppnande. Mötet öppnas av AD 
 

2. Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes. Till att föra dagens protokoll utsågs JLi 
 

3. Föregående protokoll. Inga kommentarer från det 
 

4. Att-göra-lista. (AD uppdaterar listan) 
a. Fasad behöver bättringsmålas, fick skador efter tvätt i höstas 

 
5. Distrikt och Förbund Distriktsstämma på onsdag 10/4. Ev. kommer TS och JE representera Kärna 

                                                  
 

6. Info från avdelningarna 
• Spårare1 kommer ev. förlora en ledare till hösten. Man kommer då bli 3st ledare, ytterligare en ledare bör 

rekryteras. En förälder har ställt upp några gånger, och bör tillfrågas 
• Utmanare 2 rullar på 
• Det ser ut att bli 4stscouter i Utmanarpatrullen i höst 
• Alf har nycklar till scoutgården för de ledare som inte har någon 

 
                                                                                                                                                                                                                                                               

7. Info sommarläger Det är dags att skicka ut anmälan eller påminnelse till sommarlägret. 
Arbetsgruppen har träff 24/4 18:00  i den grusgrop i Borenshult som är aktuell 

 
    
8. Majblommor.  

a. 80st Paket beställda 
b. Säljstart 16/4 
c. Leverans till oss 14-15/4 
d. Spårare 1 och 2 får administrera utlämnandet. Gör listor, eller tanka ned, för att hålla reda på utlämnade 

lådor, samt redovisade pengar 
 

9. ST Georg.  
a. Gemensamt 23/4 kl 18:30, utgår från scoutgården 
b. Vid rotvältan upp mot gamla bågskyttebanan 
c. Scouter tar m fika och/eller korv för grillning 
d. Spårare2 kommer ordna teater 
e.  Ledare från respektive åldersgrupp plockar åt sig märken, saknas något anmäl innan 14/4 till Alf, så fixar 

han hem 
f. Halsdukar med de nya färgerna delas ut till Spårare 1, samt till de i äldre ålderskullar som saknar halsduk 
g. Äldre ålderskullar behåller de halsdukar de fått tillsvidare, trots att vi då kommer ha olika halsduksfärger i 

kåren 
h. Vi skickar ut anmälan snarast, någon som kan påminna sig en gammal att modifiera? 

               
 

10. Kärna Mosse skötselplan. Möte med kommun, länsstyrelse onsdag 10/4. Håkan Dahllöf och AD deltar i det mötet för 
att försöka belysa våra problem med fukt i scoutgårdens grund 

 
11. Övriga frågor   

 
a. Ledaraktivitet sätts till nytt datum, Micke Neiner får återkomma med möjliga datum 
b. 28/4 planeras för arbetshelg, samling kl. 10. Aktiviteter enligt ”Att-göra-lista”  
c. Nästa möte 28/4 kl. 12:00 i samband med arbetshelg   

                                                                                                                                      
12. Mötet avslutades   


