
 
Kärna Scoutkår av 

Scouterna 
Styrelse/Ledarmöte, scoutgården 

 2014-10-19 

 

Närvarande: Alf Djurberg (AD), Åsa Liedberg (ÅL), Jan Lindell (JLi), Johan Lundström (JLu), Camilla Persson (CP), 

Therese Magnusson (TM), Hans Persson (HP), Gunilla Norrstig (GN), Johan Ölund (JÖ), Johan Danielsson (JD), Fredrik 

Norrstig (FN), Agnes Djurberg (ADj), Tomas Svensson (TS), Josefin Magnusson (JM), Mårten Lundström (ML) 

 

1. Mötets öppnande. Mötet öppnas av CP 

 

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

 

3. Föregående protokoll. CP läste upp det och vi har svarat frågan om samarbete ifrån Linköpings scoutkår men inte fått 

något svar. Fönsterbytet på vår scoutgård är nästan klart och kommunen har varit och besiktat det så vi väntar på att få 

bidraget. Arbetsdagen i oktober hade ett bra deltagande. 

 

4. Distrikt och Förbund Demokratijamboree + stämma 21-23 november i Kristianstad. Cecilia Persson vill åka och 

styrelsen beslutar att kåren ska godkänna det. 

 

5. Tält CP har fått mail om 20 % rabatt på tält denna helg så frågan ställs om och isåfall vilken storlek som kåren kan 

behöva. Hon har pratat med Håkan (kassör) och han gav ok till ett inköp av tält. Efter en diskussion beslutar styrelsen att 

CP ska beställa ett 9-mannatält inklusive golv. 

                                                                                                                                                         

6. Lovmys Äventyrare Ugglor/Örnar ska ha det på tisdagen på höstlovet och Spårare och Upptäckare planerar en filmkväll 

på fredagen. 

                                                                     

7. Ljusstöpning Det är inplanerat v 46-47 och CP återkommer med mer information. 

 

8. Julförsäljning CP ska hämta ut beställningen på Schenker och behöver hjälp med att packa i påsar. Ev. kan Utmanarna 

göra det. 

 

9.  Advenstmarknad AD har kollat med Jörgen på Ica om helgen 27-29 november. Ev. kan det bli trångt inne vid entrén. CP 

kollar med distriktet om vi kan låna en Beachflagga. 

 

10. Arbetsdag inne Det bestäms att Mån 27 oktober kl 18 ska det packas julsaker, röjas i skåpet i ledarrummet, fixa 

städutrymmet, sätta upp projektorn och avsluta fönsterarbetet (allt kanske inte blir klart under kvällen) 

 

11. Livat 2015 CP berättar om ett läger nästa sommar för Upptäckare och Äventyrare med tema dataspelsvärld Tomas och 

Janne är intresserade att åka. 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

12. Övriga frågor   

 

a. TS berättar att det finns många läger och arrangemang nästa sommar för äventyrare och många bidrag man 

kan söka till detta. 

b. Kärna scoutkår har en facebookgrupp. Dela gärna den och glöm inte bort att distriktet också har en sida. 

c. FN tipsar om tårttävlingen i Motala. 

d. JD har märkt att nödbelysningen inte lyser när strömmen är avstängd. Han får i uppgift att se över vad och 

vart vi ska ha nödskyltar. 

e. JLi påminner om nyckelskåpet. 

f. Det finns några nya väggtavlor som ska hängas upp. 

g. JLu har gjort ett nytt reflexspår som flera kan använda och det ska förhoppningsvis inte trassla ihop sig 

som det förra gjorde. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

13. Nästa möte 23/11 kl 19,30 

 



14. Mötet avslutades 

 
 

Vid protokollet:                              Justeras: 

 

 

________________________________________ ______________________________________ 

Åsa Liedberg                                                      Camilla Persson 

 

 


