
Kärna Scoutkår av
Scouterna

Styrelse/Ledarmöte, Scoutgården
 2014-05-11

Närvarande: 
Alf Djurberg (AD), Åsa Liedberg (ÅL), Jan Lindell (JLi), Johan Lundström (JL), Johan Danielsson(JD), Johan Öhlund(JÖ), 
Gunilla Norrstig(GN), Camilla Persson (CP), Therese Magnusson (TM), Anders Kvist (AK), 

1. Mötets öppnande. 
a. Mötet öppnas av CP

2. Val av sekreterare.  
a. Till att föra dagens protokoll utsågs JLi

3. Föregående protokoll. 
a. Inget kvarstående som måste behandlas/hanteras

4. Distrikt och Förbund 
a. Gnistan 30-31/8 En helg-workshop på temat ledarvård

Blända 27/5 Workshop hos Ensus på temat Rekrytering
b. HLR-kurs  juni Hjärt-Lung-Räddning kurs

i. Meddela CP om du är intresserad  av något av ovanstående
c. Distriktskonsulent och Sensus besöker oss 15/5. Bra om alla ledare kommer!
d. 3MaHa bestämd till 13-14/9

5. Scoutskjortor 
a. Beställningar på gång, anmäl behov till CP, så samordnar hon

6. Städschema och gräsklippning 
a. Städschema finns på hemsidan!
b. Till hösten kommer ny ordning att prövas, respektive avdelning kommer ansvara för 1 månad i taget. 

Överlämning till nästa avdelning ska ske med nystädat/nypåfyllt städskåp samt nystädade lokaler. 
Procurator kontaktas för förslag på enhetliga och ändamålsenliga städprodukter, både gällande kem och 
utrustning. 

c. JD kollar möjligheten till sopabonnemang, besvärligt både för hyresgäster och ledare att ta med sopor hem
d. Gräsklippning ingår i städansvaret under terminnen. 

i. Sommarlista för klippning kommer sättas samman, 
ii. Frivilliga kommer att utses om ni inte anmäler er själva till den listan….

7. Rycka granar?  
a. Vi har fått erbjudande från kommun/länsstyrelse att det finns behov att rensa Kärna Mosse från 

tall/granskott. 
b. En aktivitet för Utmanare eller Äventyrare om de behöver stärka kassan inför läger o. dyl.?

i.  CP kollar intresse hos dem

8. Fönsterbyte 
a. På gång! När fönster kommer hem finns behov av arbetskraft. 
b. Arbetsdagar med inbjudna föräldrar?

9. Kårläger Vilda Västern. 
a. 6-8 juni i Gammalkil
b. Samarbete med Vifolka scoutförening (Mantorp)
c. Antal anmälda är ca 33 scouter + 10 ledare/föräldrar från Vifolka,  ca 45 scouter och 25 ledare/föräldrar 

från Kärna
d. Se separata mötesanteckningar av AD dat. 14-05-14. 
e. Nästa planeringsmöte 1 juni, kl. 18:00, bl.a för inventering av tältstatus. 

i. Renovera eller slänga dåliga tält?



10. Rapport från avdelningarna
a. Inget nytt att rapportera. 
b. Uppföljningsstrategi för de scouter som väljer att sluta hos oss? 

i. Ska vi ringa upp föräldrar till den scout som väljer att sluta , dels för att visa att vi bryr oss, men 
också få lite tips och idéer till förändringar i vår verksamhet som gör att scouterna stannar kvar 
längre i verksamheten? 

c. CP har satt samman den pärm som ska fungera som stöd för oss ledare, innehåller bl.a information om 
märken, stegring och allmänna idéer till aktiviteter. 

i. Pärmen ska användas, och fyllas på med fler idéer av alla!
ii. Pärm finns i ledarrum eller upphängd vid anslagstavla

11. Höstens avdelningar och terminsprogram 
a. Terminsprogram förbereds så att det är klart att delas ut mitten augusti
b. Första ledarmöte för höstterminen är satt till 10/8
c. Ledarmöte 1/6 ska användas till höstplanering,

i. uppflyttning av scouter till nästa avdelning, 
ii. ledarbemanning osv. 

d. AD erbjuder sig att starta Spårare 1, 
i. hur ska rekrytering av ledare och scouter gå till?

12. Övriga frågor 
a. Arbetsdag för att vårda scoutgård planeras till efter terminsslut. 
b. Vi har fixat sjukvårdsutrustning för scoutgården, men vi har inget portabelt. 

i. Fixa via Procurator eller Röda korset. AD undersöker Röda Kors-utrustningen. 
c. Vi har haft objudna gäster som har eldat under skärmtaket, 

i. dels stjäl de vår ved, 
ii. dels är det en risk för att de bränner ner scoutgården. 

iii. Förstaåtgärd är att försvåra vedåtkomsten. 
1. Bygga vedskjul med lås eller låsa locken på de pallar som vi använder för ved 

förvararing?

Vid Mötesanteckningarna:                            

Janne Lindell






