
1. Mötet öppnas
Närvarande: Camilla, Hans, Alf, Tompa, Mårten, Anders Ka, Jörgen, Anna, Therése, Love, 
Oscar, Johan.Ö, Anders Kv, Janne

2. Val av sekreterare
- Therése Magnusson

3. Föregående protokoll
- Stadsbidrag 15 640 kr
- övrigt ok

4. Information från distrikt och förbund
Info från distriktstämma :
- Kort info om vad en distriktsstämma är.
- Ny ordförande: Kajsa Urge, S:t Lars scoutkår
- 1,3 miljoner i tillgångar finns i distriktet, olika förslag finns hur pengarna ska ut  till 

verksamheten. 
1) Medlemsavgift sänk från 20 till 10 kr
2) Utbildningsbidrag 2000 per person och år,
3) Max 50 000/Gratis distriktsarrangemang (tex. getingen, hjorthorn etc). Arrangör får 
ersättning från distriktet.
- Under 2016 finns det pengar att söka för utvecklingsprojekt i kåren eller mellan olika 

kårer. 
- Scoutborgen i Norrköping kan användas gratis av kårer
Utbildningsgruppen:
Grundkurser: 
- Trygga möten (denna ska alla scoutledare gå och man kan beställa till kåren)
- Leda scouting (grunderna till scoutingen)
- Friluftsliv
Nästa steg:
- Leda avdelning
- Ditt Personliga ledarskap (hur fungerar jag som ledare….)
- Leda kåren
Ytterligare:
- Friluftsledarutbildningen
- Treklöver Gilwell
Intressekurser:
- Matlagning och hantverk (finns intresse kan man ha en intresseanmälan)

5. Föreningsuppgifter till kommunen
- Allt ok

6. Krisplan
- Finns en röd pärm på ledarrummet.
- ALLA ledarna ska läsa krispärmen (antingen pärmen eller dokument som skickats via 

mail). Gör en sign i pärmen när ni läst.

Protokoll för ledarmöte 2016-03-20



7. Scoutfestival i Hultsfred
- 45 anmälda
- Kreativitet, musik, festivaldag, lägerplatsen ligger i anslutning till en sjö (badmöjlighet 

finns)
- Kan efteranmäla fram till och med 15 maj.
- Som det ser ut nu så är vi en by (50 scouter i en by)
- Vi behöver se över köket och matplats så vi har bra saker till lägret. Tips är oljefat. 

Någon som har eller känner någon som kan låna ut? Kontakta Ordförande

8. St Georg, torsdag 21/4
- Mårten tittar på inbjudan och ber om hjälp om det behövs.
- Halsdukar och märken ska beställas. Kontakta Alf senast 4/4 för att få dem i tid till st. 

Georg
- Beställning av skjortor kan göras samtidigt.

10. Majblommor
- Säljstart torsdag 14/4 
- Föräldrainformation finns som vi kan skicka ut
- Sälja med sms-kod - avdelningarna bestämmer själva hur de vill göra
- Väskorna innehåller nu dubbelt med blommor (Linköping har förut haft små påsar, men 

nu övergått till en stor påse)
- Varje avdelning bestämmer en majblommansvarig som sedan redovisar till Alf 

11. Renhornet 16/4
- En runda på ca 3 km kring mossen
- Funktionärer behövs under dagen. Skriv upp er!

12. Eldning vid flygvapenmuseet, torsdag 28/4
- Just nu har vi inget uppdrag, pga att det stör inflygningarna

13. Uppdrag på mossen åt kommunen 
-  Räkna tallar (gäller martallarna och de som kan hjälpa till är från upptäckare 2, klart 

innan 15 maj, 2000kr/ruta)
-  Rycka granar (Rycka bort granar och ev. tallar. om de är för stora så kan man klippa

men då under marken. Vi får 1.50kr/gran. Vi behöver inte frakta bort materialet. Gör 
så mycket som möjligt innan maj, sedan fortsätter vi under hösten)

-  Hur genomför vi detta? Anders Ka är projektledare och återkommer med 
information till oss ledare. 

-  Vart ska pengarna gå till? Tips. köpa stora grilltunnor (det gynnar alla scouter och 
ledare), bidrag till Jamboree USA 2019, Helgäventyr ht 2016 eller annat kul.

13. Kårläger 27-29/5
- Vifolka och Kärna
- Plats: Muggebo
- Kärna har ansvar för maten
- Hasse och Mia ansvarar för aktiviteterna (Muggebo - Olstorp gå fram och tillbaka med 



stationer på vägen)
- Mia är ansvarig för lägerbål
- Jenny är ansvarig för inbjudan: SKOGEN 2016 kommer lägret att heta
- Besök på plats tisdag 26/4 (fler ledare behövs för denna dag)
- Söndagen åker innan lunch och inga aktiviteter

14. Rapport från avdelningarna
*    Spårare 2 jobbar med patruller och patrulledare
- Scouterna var från början två patruller, men gruppen har växt och nu är de i tre grupper. 
- Första mötet fick scouterna en patrulledare i varje grupp. Man tog patrulledarna åt sidan

för att ge information om vad de ska göra för sin grupp. 
- Positiv respons från scouterna 
- Scouterna har märkt att det är jobbigt att inte alla lyssnar.

*    Spårare 1 är ca 31 inskrivna, kommer att behöva rekrytera fler ledare under hösten.
*    Upptäckare 1 dryga 15 st - arbete mot knivbevis, jobbar med uppträdet för St. 

Georg
*    Upptäckare 2 fått 5 nya scouter varav ett par som gått förut. 
*    Äventyrare - planering av stationer inför Renhornet
*    Utmanarna - Förberett inför Renhornet

15. Övriga frågor:
Fråga om sensus:
- Fyll i de vanliga närvarolistorna, tag en kopia och häfta fast på listan från sensus och 

signera.
- Var skriver vi de nya scouterna som börjat. Skriv dem på de tomma raderna.
- Det finns en ny kaffebryggare. Glöm inte att tömma kaffefiltret
- Det finns massor av fimpar slängda utanför,hjälps åt att plocka upp dem. Det är efter 

uthyrningar.

16 Nästa möte
Styrelsemöte 10/4-16 kl. 9-12 Renhornetplanering

Vid protokoll Justeringsperson:

___________________ _________________
Therése Magnusson Camilla Persson


