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Närvarande: Camilla Persson, Hans Persson, Åsa Liedberg, Anna Landén, Mårten Lundström, Oscar Stolt Svensson, 
Anders Karlström, Alf Djurberg

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av CP.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes. Till att föra dagens protokoll utsågs ML.

3. Föregående protokoll
Rensning i verkstaden genomförd.
Tältpåse till Tentipi-tält inköpt.

4. Distrikt och Förbund  
Distriktsstämma den 26 mars – Deltagare från kåren sökes.
Tre-Ma-Ha – Distriktet söker arrangör.
Kurs i WordPress 16 februari – Öppet för intresserade, Mattias S (ansv. hemsidan) kan inte närvara.

5. Utbildningar
Leda Scouting 4-5 feb – Utbildningsbidrag ska sökas för tidigare tillfälle då några Spårare 1-ledare gått den.
Leda Avdelning 4-5 mars och 1-2 apr – Några utmanarscouter anmälda.
Redo för naturen 23/4

6. Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelser har kommit in från alla avdelningar utom Utmanarna samt Äventyrarna (vårterminen).
Kårens sammanställda verksamhetsberättelse skickas in då den är klar.

7. Kårmärke samt bytesmärke till läger
Förslag på att beställa nya kårmärken. Designen kommer bestämmas genom öppen tävling för skisser eller idéer, 
där vinnarförslaget/-en väljs på kårstämman. Therése M ansvarig för tävlingen. Prissättning diskuterades, men 
beslut togs att 1 st./scout kommer delas ut till närvarande scouter på St. Georg. Ca 500 st. beräknas behöva 
beställas.

Förslag från Vifolka angående gemensamt Kärnfolka bytesmärke till främst Jamboree17/andra större läger 
diskuterades. Som symbol för Kärna Scoutkår föreslogs bl.a. en orkidé. Prissättning diskuterades, förslaget är att 
dessa säljs till självkostnadspris då scouter kan vilja ha flera märken.

8. Scoutgården
Planer på ombyggnation av patrullrum presenterades av Anders K. Väggen mellan de två bortre patrullrummen rivs 
för att skapa ett mer användbart rum. Projektet innebär ett nytt golv samt att väggskarven fixas till. Förvaring av 
stolar flyttas till patrullrummet närmast stora salen. Summan beräknas till 5-10 kkr. Beslut taget att ombyggnaden 
ska genomföras.

Vattenskadorna från kondens i ventilationssystemet i delar av innertaket i stora salen ska kikas på.



Anordningar för tältupphängning i form av krokar i stora salen och/eller verkstaden diskuterades. Verkstaden nu 
mer användbar tack vare rensningen där, vilket även möjliggör uthyrning samtidigt som tält torkas. 
Inköpskostnaderna beräknas vara små. Förslaget funderas på till nästa möte.

Icke fungerande elkabel monterad längs hängränna diskuterades. Frågan ska diskuteras med Johan Danielsson.

9. Inköp
Dricksglas och bestick har köpts in. Plasttallrikar för utomhusbruk inte inköpt pga. höga priser (20-30 kr/st.).

Frågan kring motorsåg diskuterades. Då behovet ansågs tveksamt samt att motorsågskörkort krävs vilket ingen 
inom kåren har beslutades att frågan läggs på is tillsvidare.

Komplettering av verktyg till verkstaden är inte färdig ännu. Dessa inköp ses som löpande kostnader.

Förslag kring upprustning och förbättrad verktygsorganisation i verkstaden nämndes. Kostaden beräknas till ca 
1000 kr, en del material finns redan på scoutgården.

Förslaget på att köpa in provplagg av scoutskjortor i vuxenstorlek diskuterades. Det beslutades att detta inte skall 
göras då behovet inte ansågs motivera kostnaden.

10. Jamboree17
Efter ordinarie anmälningstid är nu 28 deltagare från kåren anmälda.

Lägerbidraget från kommunen kommer inte räcka till att täcka hela lägeravgiften för ledarna.

Reskostnaden med buss beräknas till 250 kr/person. Eventuell subvention av denna kostnad diskuterades, beslut 
togs att kåren betalar den.

11. Ekonomi
Kassör Anna L gick igenom 2016 års resultat samt årets budgetförslag.

Resultat 2016
Ekonomin går fortsatt bra. Försäljning och andra uppdrag under året har gett stora inkomster.
Julförsäljning har dock gett sämre resultat. Detta kan bero på färre saker i julförsäljningspåsarna.
Försäkringskostnaden högre än beräknat på grund av misstag.
Utrustningsposten större än väntat pga. inköp inför läger.

Budgetförslag 2017
Inkomstposten för medlemsavgifter visar nu endast kårens inkomst från dessa (avgifter till förbund & 
distrikt subtraherade).
Kostnaden för bussresan till Jamboree17 läggs under Läger/Arr. Den budgeteras därför till 7 500 kr.
Utgiftsposten Underhåll justeras till 12 000 kr.
Kring utgiftspost avdelningar diskuterades bättre fördelningar, då varje avdelning, oavsett antal scouter, 
idag budgeteras 1 000 kr/termin. Samtidigt poängterades att posten delvis bara är ett sätt att signalera att 
pengarna finns.
Utgiftsposten Subventionering läger höjdes till 9 000 kr, bl.a. med anledning av 2019 års 
världsscoutjamboree i USA.

12. Parkeringsvakt Flygvapenmuseum 18-19 mars
Erbjudande från muséet har kommit och kåren har tackat ja. Betalning via Swish diskuterades och det föreslogs att 
visitkort eller liknande med nödvändig information för detta skall finnas så att infarten ej stoppas upp.
Camilla och Hans P ansvarar.

13. Simhallen 11 mars
Kostnaden föreslås vara liknande förra gången, dvs. 25 kr/person, max 100 kr/familj. Familjerna tar med eget fika.
Det föreslogs även att organiserade former av test för simmärket skulle erbjudas.



14. Övriga frågor
Årsmöten från patruller måste komma in senast sista februari för att kunna skickas in i tid för statsbidraget.

Arbetsdagen den 2 april föreslås organiseras upp till högre grad än tidigare.

15. Nästa möte
Ledarmöte 12 februari kl. 19.00.

Vid protokollet:                            Justeras:

________________________________________ ___________________________________
___

Mårten Lundström                           Camilla Persson




