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Kiirna Scoutk6r av

Scouterna Styrelse/Ledarmdte,
scoutgirden

2014-0,9-2t
Niirvarande: Camilla Persson (CP), Alf Djurberg (AD), Johan Danielsson (JD), Hakan Dahlldf (HD), Gunilla
Norrstig (GN), Tomas Svensson (TS), Johan 6tunO 1f6;, Anders Kvist (AK), Hans Persson (HP)

l. M6tets dppnande
Mdtet dppnas av CP

2. Val av sekreterare
Till att ftira dagens protokoll utsigs J6.

3. Fdreeiendeprotokoll
CP giorde en sammanfattning av Protokoll frin 140810 och rapporterade att Parkeringsvakts
arrangemanget pfl FV-mus6et under helgen 6-719 blev lyckat (inbringat en intiikt om 12.796 kr). Bra
jobbat!

4. Information fr6n Distrikt och Fdrbund
Ntgra av ledarna beriittade om hur kliitterhajken i Agelsjti avlOpt. Det var ett mycket trevligt och bra
scoutarrangemang (en bra och lyckad hajkhelg). CP piminde om de niirmast ftirest6ende
distriktgemensamma arrangemarlgen (bl.a. Hjorthornsjakten, Filbytemrndan, informations-
/planeringsmdte ftir VtuldsJambore-deltagande 2015 samt Workshopm0ten inftir DemokratiJamboren
2l -23 / I l, Kristianstad) m.m.

5. EkonomiskredogOrelse
HD presenterar och gir igenom en ekonomisk redogdrelse frr perioden (se bifogad ekonomisk
redog0,relse Kiima Scoutk&r Jan - Sept 2014). Ekonomin ser god ut, trots de lite l?igre medlemsintiiktema
jmf med tidigare &r, och kfirens ekonomiska resultat fdr 2014 ser ut att kunna gi med "ett litet plus". Just
nu har vi ett litet underskott, men det har sin bakgrund att vi tinnu inte ffitt ersiittning frfrn kommunen
ftir "ftinsterbytet i kirstugan" (kommunen har beviljat vir ansOkan, sl dessa pengar riiknar vi med att de
kommer att utbetalas).

6. Medlemsregistret
Det fiirsta "faktureringsdatumet" ftir medlemsavgifter ?ir 30/9, och vi vill undvika att det skickas ut
ontidiga fakturor till "icke medlemmaro'. CP meddelar d6rftir att Asa Liedberg 1AL; vitt: - ftire den 30/9
ha in aktuella scoutmedlemsdata fr6n respektive avdelning (si att hon kan knappa in dessa ftir6ndringar i
scoutmedlemsregistret). Avdelningsinformationen skickas till AL:s e-postadress
(asa. liedberg@spray. se).

7. Fdrfrigan frin Linkdpine Scoutkfu - Samgiende eller sama$ete?
Linkdpings Scoutktr har skickat ut ett brev till ett antal scoutkfirer kring Linkdping (diiribland till Kiirna
Scoutkfrr) med en frrfrigan om: A) ett eventuellt ett "direkx samg8ende" alternativt B) samarbete (inom
bide vanlig scoutverksamhet liksom Link0pings scoutkflrs speciella Sj0scoutkfusverksamhet) samt C)
0vertagande av fastighetsdgarskap- alt gemensam drift av Scouttorpet L0vsveden. Ledarm6tet
identifierar att sjdscoutsverksamhet har ett fint ungdomsvtirde inom scoutverksamhet generellt, och det
finns goda sktil att st6tta s& att detta bevaras, om det finns mOjlighet till det. En diskussion kring vad
denna ftirfr&gan egentligen innehflller och vad den skulle kunna ge ftr mOjligheter, liksom
tillkortakommande fiir Kiirna Scoutk6rs verksamhet hills inom m6tesgruppen. Ledarmdtet analyserar att
ftirfrtgan kring pkt A) ett direkt samgflende samt pkt C) fastighetsiigarskap-/drift av Scouttorpet
Ldvsveden inte har nigon relevans ur KSma Scoutkirs utgangspunkt eller mdjligheter. Giillande pkt B)
samarbete si identifieras m6jlighet att K6rna Scoutkdrs 6ldre scouter (liis: Aventyrare och Utrnanare)
samt ledare skulle kunna ha ett utbyte av att kunna "ha sjdscouwerksamhet som ett komplement". En
ftruts?ittning ftir att sidant samarbete kring Sj0scoutverksamheten inte skall bli fiir
dvervlldigande/arbetsamt beddms ocksi beh6va inkludera att det iir flera scoutkirer som aktivt 6r med i
ett sidant samarbete tillsammans med Linkiipings Scoutkir (som huvudansvarig kir). BESLUT: Mdtet
beslutar att HD skall ta fram ett formellt svar med Ktirna Scoutskirs st?illning/svar innehillande ftirslag
till samarbete (om det finns flera scoutk6rer som deltar i ett sidant samarbete).



Julftrs?iljning
Julfiirsiiljningen diskuterades. Vi kiir den som vi brukar. Saljstart inom avdelningarna planeras till v. 45
(direkt efter h0stlovet). Praktiska detaljer kring sortiment, iordningstiillande m.m. tas vid n6sta
ledarmdte.

Fiinsterbyte
HD rapporterar att alla fiinster nu 6r utbytta. Kvarstir arbete med n&gra ftinsterbleck samt de inviindiga
ftinsterfodren. Arbetet forsEtter. Och ftrhoppningsvis ?ir allt klart till Jullovet. Torsdag em och sOndagar
fren kl. 16 iir HD och Janne Wassberger m.fl pi plats. Alla iir vdlkomna som vill hjiilpa till. En arbetsdag
ftir lite andra uppgifter bestiims till den 28 september med b0rja kl 10. De ska bl a fixas ett vedftirrid och
driineringspump.

Arbetsdae s6n 2819
CP piminner om att det iir det gemensam arbetsdag nu pi sdndag 28/9 kl. 10.00. Bl.a. si kommer
ftiljande saker att &tgtirdas: Rensning av hiingriinnor, installation av viirmeslingor i hiingriinnorna,
installation av driineringspump med nivisensor, installation av Videoprojektor, iordningst{llande av
vedftirrid, inventering av gemens€rm materiel. M0tet diskuterar inkiip av ett plitfrrrid, ftr att
kunna "l8sa in veden" si att "obehdrig" inte har tillgang till ved (och kan elda) eller stj?ila ved. BESLUT:
Kiren beslutar att ett redskapsftirrid i pulvergalvad pl6t (a' 3.995 kr) fran BH ffiriskall k6pas in Anders
Karlstr0m ombesdrjer inkOpet si att det kan s6ttas upp pe stdddagen.

Rapportering fr fln avdelningarna
Samtliga avdelningar (utom Spflrare 2) gav information samt Stermatning om avdelningarnas aktiviteter
samt planer. I stort iir det balans med ledare inom resp. avdelning. Ett visst "tapp av scoutet''har det
varit i upptiickar-/iiventyraravdelningama (Uviin inga tjejer i iiventyrarna l?ingre).

t2. Tdlt
Diskussion om vidare anskaffiring av ers6ttningstiilt ftir vira "gamla militiir tiilf', under fdrutsiittring att
viran investeringsbudget "medger ytterligare inkdp" (vilket den troligen medger). De k6pta "Tentipi-
tiilten" (2 st nio-mannan Tentipi) fungerar och iir omtyckta/behfindiga. En frflgestiillning samt dialog om
vi skulle anskaffa "andratyper" av tiilt (som komplement) eller om vi skulle g& vidare att anskaffa nigra
till likadan Tentipi-tiilt h6lls. BESLUT: Beslutades att vi skulle inventera vfu t6ltflora (i samband med
stiiddagen) samt bordldgga inkOpsfrigan till niista scoutmdte.

13. Ovriga frisor
Fdrsta Ullmax-best6llningsdatumet i oktober tir framflyttat till28/9. Ansvarig ftir Ullmax ftirsiiljningen
iir Carina Stolt.

Niista mdte:
Enligt Kirprogrammets planering [s6n. l9110 kl. 19.30 - 21.00]

M6tet avslutades.

Vid protokollet:
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Camilla Persson


