
Protokoll för ledarmöte 2016-02-14

1. Mötet öppnas
Närvarande: Camilla, Åsa, Alf, Anna, Johan, Jörgen, Johan, Janne, Therése

2. Val av sekreterare
* Therése Magnusson Upptäckare 2

3. Föregående protokoll
* Underskrivet och klart

4. Information från distrikt och förbund
* Distriktsstämman 20/3: Anmälan ske senast 10/3
* Plats: Linköping/Katedralskolan
* Program för stämman finns på distriktets hemsida

5. Budget
* Anna gick igenom Budgeten och vad hon har tänkt inför kommande budget.
* Vi har haft ökade budgetintäkt av Ullmax (ökad försäljning) och av våra medlemsavgifter 

(fler medlemmar)
* Utgifter: Höjde Fastighetsförsäkring
* Pengar finns till olika projekt, denna post kan vi använda till projekt och resor
* Enligt 2016 års budget ska vi gå 11 000 i plus. 2015 gick vi 37 687 plus
* Just nu finns ingen plan för större underhåll av huset, men under 2016 finns funderingar 

kring att avsätta en summa pengar och se till att en plan skrivs för tex. taket

6. Medlemsavgifter
* Ingen förändring ska ske av våra medlemsavgifter. Bibehålla nuvarande summa

7. Stuguthyrning
* Diskussion kring kostnaden av uthyrning av lokalerna
* Ökar för ickemedlemmar: Vardagskväll eller för en dag 450 kr, Hel helg 800 kr
* För medlemmar bibehåller vi vardagskväll eller för en dag 250 kr, hel helg 600 kr

8. Kårstämman
* Kallelse finns i program, men ett utskick kommer även att ske
* Motioner ska lämnas in senast en vecka innan
* Vill avdelningarna skicka in en motion så passa på att ha det på en träff Tex. sök pengar, 

knivar slipas etc.
* Verksamhetsberättelserna är klara

11. Valberedning:
* Hur vill vi göra med styrelsen?
* Man får ta in yngre medlemmar i styrelsen de behöver inte vara myndiga.
* Ska vi rekrytera via universitetet?
* En representant från varje avdelning ska tas fram från avdelningarna. Valberedaren tar 

kontakt med avdelningarna och får namnet.
* Önskan finns att två-tre aktiva scouter är medlemmar i styrelsen
* Gör reklam på vad vi gör i styrelsen, vad finns det för uppgifter, vad kan man hjälpa till 

med etc.

12 Årsstämman
* Årsstämman 8 mars



* Utmanarna bakar någonting till mötet

13. Stadsbidragen
- Spårare 1 saknas

- När alla är inskickade så skickas en bekräftelse till en ansvarig på varje 
avdelning som ska godkänna skrivelsen

14. Krisplan
- En krisplan är skriven och visades på mötet
- Krisplanen kommer att sitta i en synlig pärm i ledarrummet.

- Krisplanen kommer att mailas ut till ledarna så alla kan läsa.
- Handlingsplan kring brand är under utveckling

15. Övrigt:
* Flygvapenmuseet har önskemål om att ha ett bål/brasa den 28 april för ett 

event.
* Är det en uppgift för de lite äldre scouterna?

Nästa möte 8/3-16 (årsmöte), 20/3 (styrelse/ledarmöte), 20/3 
distriktsstämman

Vid protokoll Justeringsperson:

___________________ _________________
Therése Magnusson Camilla Persson


