
STYRELSEMÖTE 4 september 2016

Medverkande:
Anders. Ka, Alf, Anna, Åsa, Hans, Camilla, Jörgen, Therése, Mårten

1. Val av sekreterare och justeringsperson
Therése och Camilla

2. Information från distrikt och förbundet (tre-ma-ha, Jota/Joti, Distriktshelg, 
Demokratijamboree)
- Tre-Ma-Ha är inställt
- Jota/Joti - Två utmanare är intresserade finns det fler? Det är populärt så vi behöver 

anmälan snarast. Gäller från äventyrare
- Distriktshelg - 15-16 oktober, kårordförande träff och dels saker inför demokrati-

jamboree, workshop, websida, hantverk. 
- Demokratijamboree - 18-20 november i Västerås

3. Ekonomi rapport
- Anna hade genomgång av halvårsrapport. Det ser bra ut. Överskott på 32 000 (kan 

jämföras med 37 000 helår 2015)
- Inget annat som sticker ut

- Janne.W och Håkan har varit och tittat på kårens tak. Taket ska sopas rent från mossa, 
därefter håller det säkert ett par år till.

- Alf informera: När man gick på taket för ett par år sedan ovanför naturrummet så kom 
det in lite vatten på insidan av taket.

- Vi tittar och funderar mer under hösten om det är något vi behöver lägga pengar på 
under detta året.

- Träd ska gallrad runt staketen, speciellt runt kårens lokaler så denna inte förstörs. 
Camilla tar kontakt med kommunen (Gunnar Ölvingsson)

- Det finns ev. ett önskemål om eldriven motorsåg runt 2000 kr. Det är tex. till ved. Bara vi
vuxna inte scouterna ska använda den. Finns inget beslut för inköp. Alf och Hans har 
hemma om vi vill låna.

-  Beslut: Anders köper in en borrmaskin. Anders tar in ett förslag på eldriven motorsåg 
tills nästa ledar/styrelsemöte.

- Under hösten tittar vi igenom våra maskiner och ser om det behövs göras inköp.

4. Bidragsansökan för ”upplev 2016”
- Jon kom till styrelsen och berättade om sin kommande scoutresa till Schweiz. Berättade

lite om bakgrunden till varför det blev just Schweiz. Redovisning kommer att ske under 
grötfesterna.

- Styrelsen beslutar att Jon ska få 3000 kr i bidrag för sin resa till Schweiz.
- Styrelsen diskuterade om upplägg och hur mycket scouterna ska få i bidrag för sina 

resor. Inget beslut togs, men 3000 gäller just nu.

5.  Bodaborg Oxelösund
- 150 kr inträde
- 80 taco för ungdomar, 90 kr för vuxna



- Blåklintsbuss 34  personer kostar 7155. 53 personer kostar 7738
- Totalt 15 000 för mat, inträde och buss
- 40 scouter äventyrare och uppåt samt lägga till ledare.
- Börjar med att erbjuda våra egna scoutkår. Blir det platser över erbjuder vi Vifolka att 

följa med till självkostnadspris. Obs från äventyrare och uppåt 
- Beslut: Gäller äventyrare och uppåt. Scouterna betalar själva 100 kr resten står kåren 

för.

6. Skjortbeställning och komplettering av märken
- Camilla förbereder ett dokument till beställning av scoutskjortor som skickas till Alf.
- Alf skickar sedan ut dokumentet till avdelningarna som gör sin beställning i ett 

gemensamt ark
- Ett exel-ark som är lätt att skriva beställningen för

7. 80-talshelg kl. 11-18
- Alf gör ett dokument och skickar ut till Äventyrarna som har ansvar för parkeringen
- Första gruppen ca 9:30- Utmanarna hjälper till då

- 9.30-13 utmanarna, Vuxen krävs
- 11-15

- 13-17 (Jörgen)
- De som tar emot pengar behöver bra väskor

8. Styrelsens årskalender 
- Arbetet med styrelsens årskalender har startats upp.

ÖVRIGT
Diskuterade om scouter som blivit ledare, hjälpledare.
Kan scouterna stå som utmanare och betala som en ledare? Ja det går då under kategori 
E och de betalar 10 kr i avgift.
Beslut: Yngre ledare och hjälpledare ska betala ledaravgift men fortsätter stå som 
utmanare eller äventyrare beroende vilken grupp de tillhör. Åsa skriver in Kategorin E som 
betyder att de har ledaravgift på 10 kr men kvarstår i sin grupp som scout och vi där kan få
bidrag för dem som patrull.
På scoutnet finns olika avgifter. A, B, C, D

ordförande sekreterare

______________________________      ______________________________________


