
Protokoll för ledarmöte 2015-10-11

1. Mötet öppnas
Närvarande: Alf, Åsa, Hans, Therése, Camilla, Johan L, Janne

2. Val av sekreterare
* Therése Magnusson Upptäckare 2

3. Föregående protokoll
* Ok och signerad

4. Information från distrikt och förbund
* Ledarvård - Gnistan 7-8/11 i Norrköping - Camilla flaggar för att åka på lördagen, finns det 

fler som är intresserade?

Mer information på: http://nordostra-gotaland.scout.se/aktivitet/gnistan-ledarvard-2/?
instance_id=17428

* Det finns kompismärke om scouterna tar med sig en kompis till ett scoutmöte för att testa på. Tar

de tre olika kompisar så blir det guldmärke (går bra till tre olika )

5. Ledarutbildning
* Ditt personliga ledarskap 24-25/10, 6-7/2 i Gnesta

* Scout-ledarskap 21-22/11 i Linköping

* Fler utbildningar se vidare på nätet:  http://nordostra-gotaland.scout.se/utbildning/

6. Swish och kontanthantering
* Ska vi ha swish, så behövs företagsswish. 500 kr för att starta upp och två kr/transaktion. Ska vi 

erbjuda egna swichkonton när vi står tex på Ica……?
* Frågan om swich kan lyftas till förbundet och höra hur andra hanterar situationen. Vi har inget 

färdigt förslag.
* Vid julförsäljningen kan vi tex. erbjuda att betala via kontot.

7. Ledarutbildning Patrull
(Kostnad 1500:-, Utbildningsbidrag distriktet 450:-)

* 2 scouter har anmält sig till utbildningen. Kåren betalar utbildningar. (ca 1000 kr av de 1500 kr 
om de får bidrag från distriktet)

8. Ledarhandbok
* Genomgång av handboken: diskussion kring uthyrning av lokalen, privatpersoner, medlemmar etc.

Justering av kostnad av ickemedlemmar kommer att ske.
* Pratade om ett dokumenten kring dokumentation av märken så man vet vad och vilka som gjort en 

aktivitet (det är frivilligt att använda). Återkommer vart det kommer att finnas.

9. Krisplan
* Åsa har påbörjat tankar kring krisplan för Kärna scoutgård.
* Förslag att en liten grupp kan sitta och titta på det. Jobba med hur vi förebygger, utbildar ledare, 

olika krisplaner.
* Finns någon intresserad av att vara med i gruppen kontakta Åsa. Just nu är det Therése och Åsa i 

gruppen.

http://nordostra-gotaland.scout.se/utbildning/
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10. Återstående efter arbetsdagen
* Skåp ska slängas,  lite mer material ska slängas, sorteras eller sparas, ledarrummet ska sorteras
* Ett glasskåp ska flyttas som kan bli ett ”muséum”
* Hur och vad sparar vi vad gäller gammalt material? 
* Baksidan av huset är klart, endast fylla i lite hål med sten som behöver göras.
* Fler arbetsdagar kommer vi att ha under vinterhalvåret.
* Stenhögen som är utanför huset är i vägen. Den behöver flyttas innan vintern.

11. Julförsäljning
* Försäljning påbörjas v. 45. Delas ut till de scouter som vill, inget säljkrav. En dag för packning 

kommer att utlysas. ev om utmanarscouterna kan hjälpa till

12. Renhornet - planeringsgrupp (aktivitet för upptäckarescouter)
* Renhornet är i v. 15

* Helena och Janne Wassberger, Alf och Camilla är med i planeringsgrupp

* Finns någon mer intresserad att vara med i gruppen så kontakta Camilla

13. Rapport från avdelningarna
* Spårare 1: Ingen närvarande

* Spårare 2: 14/15 st i gruppen. I helgen var de med på hoppkul (likt filbyterrundan),

* Upptäckare 1: 14/15 st, en ny ledare (3 vuxna i gruppen samt en utmanarledare). Bra med 

samarbete med Upptäckare 2.
* Upptäckare 2: 12st, bra med samarbete med upptäckare 1 lite då och då. Uppskattat från 

scouterna att getingen att det inte är tävling. Slapp fokus på vilken placering de kom på.
* Äventyrarna 12 st, fungerar bra med gruppen, har haft ngn av de äldre som slutat,  uppskattar 

helger. Hjorthornsjakten i stan var uppskattat av de som gick.
* Utmanarna: 7 st som är delaktig olika tillfällen. Japanresenärerna blir en liten extra grupp de 

tillfällen de jobbar inför presentation på grötfesterna. Två ledare Alf och Johan. Ö.
* Finns det någon utmanare som kan tänka sig hjälpa till som ledare för tex spårare 1?

Sommarläger: Scoutfestivalen i Hultsfred 3-9/7 2016
- Anmälan 20/12 – 31/3. Det är preliminär anmält ca 25 scouter till lägret

14. Övriga frågor
* Inga fototavlor från HarryPotter och Liv@, Camilla beställer foto, sedan delegeras uppgiften.

* Ansvarslistorna ska styrelsen gå igenom. Styrelsen träffas den 17 november kl. 18:30

* Tittade på patrull-, ledar- och materialrummet. Kan man göra någon förändring för att utnyttja 

rummen på bästa sätt? 

15. Nästa möte 15/11

Vid protokollet: Justeras:

___________________________ ________________________
Therese Magnusson Camilla Persson


