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Närvarande: Alf Djurberg (AD), Åsa Liedberg (ÅL), Jan Lindell (JLi), Johan Lundström (JLu), Camilla Persson (CP), 
Therese Magnusson (TM), Håkan Dahllöf (HD), Gunilla Norrstig (GN), Johan Ölund (JÖ), Johan Danielsson (JD), Jörgen 
Danielsson (JöD), Anders Karlström (AK), Tomas Svensson (TS), Ida   
 
1. Mötets öppnande. Mötet öppnas av CP 

 
2. Val av sekreterare.  Till att föra dagens protokoll utsågs ÅL. 

 
3. Föregående protokoll. CP gjorde en sammanfattning av protokollet och rapporterade ifrån kårlägret som varit lyckat. 

 
4. Distrikt och Förbund Det finns många utbildningar och arrangemang under hösten som man kan anmälan sig till t ex 

ledarutbildningar BAS och Scout, Tre-Ma-Ha (runt Ljungsbro, anmäl  intresse till CP), Getingen, Filbyterrundan. För 
mer info kolla distriktets hemsida. 

 
5. Förbundsmärke Det har kommit ett nytt förbundsmärke som ska delas ut till alla medlemmar. De ligger i ledarrummet.   

                                                                                                                                                         
6. Kassan HD rapporterar om ekonomin som ser god ut. Vi har lite färre medlemsantal än beräknat men under hösten 

kommer Ullmaxförsälningen, julmarknad och parkeringsvakter vid Flygmuseumet påverka årets resultat. Just nu har vi 
även betalt nya fönster till scoutgården som vi kommer att få bidrag för.  
                                                                     

7. Städning under hösten TM har gjort ett förslag på städschema. Varje avdelning har 4-5 veckor och det ska städas varje 
vecka. Mer info och checklista kommer från TM. 

 
8. Fönsterbyte och arbetsdag  HD rapporterar att 2 st fönster är utbytta och arbetet forsätter. Torsdag em och söndagar från 

kl 16 är HD och Janne Wassberger m fl på plats. Alla är välkomna som vill hjälpa till. En arbetsdag för lite andra 
uppgifter bestäms till den 28 september med börja kl 10. Då ska bl a fixas ett vedförråd och dräneringspump. 

 
9.  Ullmax CP lämnar över till Carina Stolt Svensson som kommer att ansvara för försäljningen. 
 
10. Höstens avdelningar De äldre avdelningarna börjar v 35 och den 28 augusti kl 18 har kåren en Prova på kväll för nya 

medlemmar. Då ska alla avdelningar hjälpa till med varsin kontroll. Alf och Linda kommer att ansvara för Spårare 1 med 
förhoppningsvis god hjälp av nya ledare/föräldrar. Under hösten kommer scoutgården vara uthyrd på torsdagskvällar för 
dans. 

                                                                                                                                                                                                                                     
11. Övriga frågor   
 

a. Flygmuseumet har frågat om kåren är intresserade att vara parkeringsvakter i höst vid en nostalgihelg 6-7 
september och det är vi. AD skickar ut vilka tider som gäller. 

b. JÖ har ställt ett skåp i samlingsrummet som får användas eller tas bort. Alla funderar på vart det kan stå. 
c. 24-25 augusti är militärtälten uthyrda till studenterna. 
d. TM har kvar lägermärken ifrån kårlägret om någon saknar det. 

                                                                                                                                                                                                                                                       
12. Nästa möte står i programbladet. 
 
13. Mötet avslutades 

 
 
Vid protokollet:                              Justeras: 
 
 
________________________________________ ______________________________________ 
Åsa Liedberg                                                      Camilla Persson 
 

 


