
Kärna Scoutkår av
Scouterna

Styrelse/Ledarmöte, scoutgården
 2015-05-24

Närvarande: Camilla Persson (CP), Gunilla Norrstig (GN), Johan Lundström (JLu), Hans Persson (HP), Jörgen Danielsson 
(JD), Tomas Svensson (TS), Johan Danielsson (JoD), Fredrik Norrstig (FN), Anders Kvist, (AK), Anders Karlström (AnD), 
Håkan Dahllöf (HD), Alf Djurberg (AD)

1. Mötets öppnande. Mötet öppnas av CP

2. Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes. Till att föra dagens protokoll utsågs AD.

3. Föregående protokoll. 
Sedan sist har följande hänt:
 Majblommeförsäljning gav kåren 6700 kr i netto
 Yxor och knivar har slipats av Äventyrarna

4. Distrikt och Förbund   
Blända –rekrtyeringsdag den 27/5 

5. Arbetsdagar
Två dagar bokades: 7/6 kl 16-19 och 15/6 kl från kl 17.
Första dagen inriktas på att snygga upp kring scoutgården och förbereda för invigningen av 
tillgänglighetsanpasningen av reservatet. 

6. Gräsklippning över sommaren
Lista med veckovis ansvariga för gräsklippning läggs ut på hemsidan. 

7. Höstens avdelningar
Inledande diskussion om hur avdelningarna ska se ut till hösten. Diskussionen fortsätter på kårlägret.  

8. Höstens terminsprogram
Programmet bör finnas klart innan terminen börjar. Lämnas in till Johan Ölund 1/8
Terminsstart v 34 17-21/8
Prova på dag v 35
Parkeringsvakt flygvapenmuseum 12/9
Gnistan – inspirationshelg för ledare 7-8/11
Julmarknad ICA v 48 26-29/11
Grötfester v 50 7-11/12

9. Kårläger Harry Potter –
Packning torsdag 28/5, kl 18 
Transport av toalettvagn, packning, ved, mat och kylvagn på fredag 29/5, då också lägret börjar för de äldre 
scouterna. 
Genomgång av respektive avdelnings programpass. 

10. Tält 
Nytt 15 mans Tentipi tält inköpt
Två militärtält ar gallrats ut till försäljning
LiU studentkår har frågat om lån av tält till hösten igen. Diskussion om att sälja de utgallrade tälten till dom eller 
hyra ut tälten. Camilla håller kontakten med studenterna. 

11. Invigning av Kärna mosse
Återinvigning av kärna mosse den 10/6 kl 18. Kåren har lovat att ställa upp med parkeringsvakter och att ordna fika 
och grillmöjligheter för ca 100 besökare mot ersättning från kommunen. Japanresenärerna ordnar fikat. HD visar 
naturrummet. Äventyrarna har byggt bord som man kan sitta vid. 



12. Nästa möte 9/8

13. Mötet avslutas

Vid protokollet:                            Justeras:

________________________________________ ______________________________________
Alf Djurberg                           Camilla Persson



ÄRENDELOGG 2015-05-24

Kärna Scoutkår

Ärende, beskrivning Från 
möte

Ansvarig Klart, Nästa 
åtgärd

Efterarbeten fönster:
-Gardiner i stora salen
-Målning i Naturum

150309
2014

Håkan D
Nya stag till stänger 
ska köpas in.

Slipa knivar och yxor enl stämmobeslut. 150309 Johan Ö Planerat till 27/4
Klart

Inköp eller tillverkning av eggskydd till 
yxor, sågar

150309 Johan Ö Enl ovan

Lås till entrédörrar och hantering av nycklar,
resp låsning av ledarrum vid uthyrning

150329 Håkan D Håkan kollar upp 
kostnad och hur 
lösning med kodlås på
ytterdörrar skulle 
fungera.

Kåren anmäler till distriktet att vi kan 
arrangera något under 2016, helst höst.

150329 Camilla P NÖG kontaktat, men 
vet inte än vilket 
arrangemang.

Täta mot grunden. Arbetsdag planeras in 
efter terminens slut. 

150426 Alf D Köp in material.

Arbetsdag 7/6 snygga till runt huset 150524
Arbetsdag 15/6  
Förvaring av slanor
Märka nya stormkök
Märka tält
Inventera patrulltält
Inventera förråd

150524


