
Kärna Scoutkår av
Scouterna

Styrelse/Ledarmöte, scoutgården
 2015-09-06

Närvarande: Camilla Persson (CP), Hans Persson (HP), Jörgen Danielsson (JD), Gunilla Norrstig (GN), Johan Lundström 
(JLu), Fredrik Norrstig (FN), Anders Kvist, (AK), Anders Karlström (AnD), Therese Magnusson (TM), Alf Djurberg (AD)

1. Mötets öppnande. Mötet öppnas av CP

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

3. Föregående protokoll. 
 Prova-på-dag har genomförts med stort gensvar. Ny avdelning startad med ca 28 barn, två ledare (Mattias 

Strand och Anders Karlstöm) samt 2-3 föräldrar

4. Distrikt och Förbund   
 Scoutforum 19-20 september i Värmland, mer info http://www.scoutservice.se/paverka-scouterna/scoutforum/
 Gnistan 7-8 november i Norrköping (ledarvård)
 Kansliet informerar om möjlighet att få stöttning från konsulenterna.

5. Ledarutbildning
Följande utbildningar finns tillgängliga att delta i. Anmäl själv eller till CP. Kåren står för kostnaden
 Trygga möten live 9/9 i Linköping
 Bas 26/9 Lövsveden
 Scout – Friluftsliv 26-27/9 Lövsveden
 Ditt personliga ledarskap 24-25/10, 6-7/2 Gnesta
 Scout Ledarskap 21-22/11 Linköping
 HLR och friluftssjukvård 4/10 Huskvarna

6. Hur driver vi kåren?
Styrelsen har haft två möten där olika roller/uppdrag i styrelsen tagits fram. Tanken är att ha någon i styrelsen som är 
övergripande ansvarig för rollen men fler ledare, scouter och vuxna kan hjälpas åt med arbetsuppgifterna. Finns 
också ett förslag att dela upp styrelsemöte och ledarmöte, för att göra båda typerna av möte mer effektiva.
Förslag på roller:
 Ordförande
 Vice ordförande och medlemsansvarig
 Kassör
 Sekreterare
 Ledarutbildning och verksamhetsutveckling
 Bidragsansökningar
 Fastighetsansvarig
 Materialförvaltare
 Arrangemang
 Info
 Försäljning
 Städning

7. Medlemsregister
Åsa meddelar att hon vill ha in uppgifter snarast för att kunna uppdatera medlemsregistret
 Medlemmar som slutat
 Nya medlemmar
 Patrullindelning

8. P-vakt Flygvapenmuseum
Kåren får sköta parkeringen på flygvapenmuseets nostalgidag den 12/9. Tre pass a 4 timmar är planerade som i första
hand bemannas från Utmanar- och Äventyrsavdelningarna med stöd av föräldrar. 



9. Arbetsdag 27/9 
Start kl 10
Aktiviteter:
 Täta mot grunden – AD ordnar material
 Hänga upp gardiner CP och GN kontrollerar material
 Genomgång, inventering och städning av förrådet
 Montering av nya bordsskivor

10. Lovmys under höstlovet
27/10 för Upptäckare och äldre scouter – Upptäckaravdelningarna ordnar program.
29/10 för Spårare den 29/10 – Utmanarna ordnar (eventuellt ) program

11. Arragera arrangemang 2016?
Distriktet har frågat om Kärna vill ordna något arrangemang under nästa år. Mötet besluta att ordna Renhornet under 
våren. 

12. Sommarläger 2016
Nästa sommar ordnas distriktslägret ”Scoutfestivalen i Hultsfred” den 3-9 Juli. Flera ledare är intresserade av att åka.
Mötet beslutar att vi preliminäranmäler deltagande från kåren. HP skickar anmälan

13. Övriga frågor
 Kassören meddelar att kvitto som ska redovisas kan läggas i ledarrummet i en mapp som kommer finnas där. 
 Utlägg respektive intäkter redovisas var för sig – inga ”kvittnings”-redovisningar önskas
 Kåren kommer kunna använda Swich för att överföra pengar.
 Avdelningarna kommer inte ha några handkassor utan utlägg redovisas efterhand.

14. Nästa möte den 11/10

15. Mötet avslutas

Vid protokollet:                            Justeras:

________________________________________ ______________________________________
Alf Djurberg                           Camilla Persson



ÄRENDELOGG  2015-09-06

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.

Inköp eller tillverkning av eggskydd till 
yxor, sågar

150309 Johan Ö Planerat att göras av 
Äventyrarna HT15

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 150906 Klart, vi 
kommer arrangera 
Renhornet VT16

Täta mot grunden. Arbetsdag planeras in 
efter terminens slut. 

150426 Alf D Köp in material.

Arbetsdag 27/9  
Märka nya stormkök
Inventera patrulltält
Inventera förråd

150906

Studiecirklar via Census 150809 Camilla Kolla upp 
ansökningsförande
150906: Håller på att 
prova olika varianter. 
Återkommer med 
information. 


