
Kärna Scoutkår av
Scouterna          Styrelse/Ledarmöte,scoutgården

2015-03-01

Närvarande: Camilla Persson (CP), Håkan Dahllöf (HD), Anders Kvist (AK), Therése Magnusson (TM), Karin 
Paulsson (KP), Tomas Svensson (TS), Alf Djurberg (AD), Jan Lindell (JLi), Gunilla Norrstig (GN), Jörgen Danielsson 
(JD), Johan Lundström (JL), Hans Persson (HP), Jana Björn (JB).

1. Mötets öppnande. Mötet öppnas av CP.

2. Sekreterare. Till att föra dagens protokoll utsågs JD.

3. Föregående protokoll. ----

4. Distrikt och Förbund. Cissi Persson är föreslagen som ledamot till distriktsstyrelsen. Stämman är i Kisa 22/3. 
Kärna har lämnat en motion till distriktsstämman med förslag att distriktsstyrelsen arrangerar gemensam buss 
till Liv@t. 

25/4 kommer en workshop i WordPress, scouternas publiceringsverktyg, äga rum på kansliet i Linköping. 

Filbyterrundan är flyttad till våren för under hösten är det spåraraktiviteten Hoppkul. 

5. Redovisning för statsbidragen. Några kommer att bli några dagar sena med sina patrull-redovisningar, men de 
är på gång.

6. Kårstämman. Kallelse skickas med riktade mejl till icke aktiva medlemmar. Alf ordnar med fikabröd.

7. Ekonomi. Styrelsen tog del av bokslut för 2014. Året visar ett överskott på ca 25000 kr. Styrelsen beslutade 
fastställa resultat och balansräkning samt att föreslå stämman att årets överskott tillförs eget kapital.

Styrelsen diskuterade även budget för innevarande år, 2015. Kassören efterlyste vilka prioriteringar som man bör inväga
i budget. Mötet kom fram till att det finns fortsatt behov av att byta ut gamla tält, att köpa ny dammsugare. Vidare 
beslutade mötet med anledning av att kåren har fem deltagare anmälda till World Scout Jamboree i Japan, att föreslå 
stämman att resefonden ökas med en extra avsättning, så att året kan disponera totalt 18000 kronor.

8. Ullmax. Utförsäljning pågår med nedsatta priser.

9. Simhallen 21/3. Claes Ahrén har kontakt med kanotpoloklubben som kan ordna med hyra av kajak för några 
hundringar. Scouterna uppmanas ta med egen fika om så önskas. CP har skrivit inbjudan som ska mejlas ut.

10. Majblommor. Beställs före 1 april, cirka 1pkt/scout. Kontanter ett problem, Izettle? Förslagsvis krävs högre 
provision för att motivera äldre scouter som ska till Jamboree, Japan, att delta i försäljningen?

11. Kårläger. Harry Potter-tema i Björsäter med kårerna Vifolka, Vist och Kärna. Programpunkter ej spikade. 3 
anmälningsalternativ. På lördagen ska de äldre scouterna få en göra en egen utflykt medan de yngre har diverse
Harry Potter-lektioner. Söndagen kan rymma en ”förtrollande” skattjakt. Möjligen måste Harry byta namn till 
Gary eller liknande för att inte upphovsrätter ska strula. Rekognosering 19/4, nytt planeringsmöte 20/4.

12. Sommarläger,   Liv@at. 13 scouter och 6 vuxna är anmälda. TS och HP anmäls som funktionär. Fler 
funktionärer?

13. Jamboree i Japan. Motion kommer att läggas till kåren om att få mer pengar i bidrag. Stipendier har sökts 
externt.
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14. Rapporter från avdelningarna. 

Spårare 1, 13 scouter och 4-5 ledare. Några av ledarna behöver gå kursen ”Trygga möten”. 

Spårare 2, 17 scouter och 3 ledare. Mårten är hjälpledare. 

Upptäckare 1, 16 scouter och 4 ledare. Förbereder med teater till Sankt Georg. 

Upptäckare 2 (Ugglor), 12 scouter och 4 ledare. Har klättrat, hantverkat spjut. 

Äventyrare 1 (Örnar), 9 scouter och 5 ledare. Har tillverkat papper. Utmanare, 5 scouter och 1 ledare. Har tillverkat 
knivar och förbereder inför Japan-resan.

15. Övriga frågor. 

Arbetsdag beslutas att bokas 29/3, kl.16:00. Gardinstänger sättas upp, ved behöver kapas och staplas. Metallbrickor ska 
inskaffas för att märka upp tält med, etc. 

Jan Lindell har bidragit med en lite bättre dator.

16. Nästa möte 29/3.

Vid protokollet:  Justeras: 

____________________________________  ______________________________________
Jörgen Danielsson Camilla Persson


