
Protokoll för ledarmöte 2017-02-12 

1. Mötet öppnas 
Närvarande: Camilla, Hans, Tompa, Åsa, Mårten, Thomas, Oscar, Therése, Jörgen, 
Alf, Mattias, Anders Ka, Jana 

2. Val av sekreterare 
Therése 

3. Föregående protokoll 
ok 

4. Information från distrikt och förbund 
Distriktstämma 26/3  

- (Camilla och Hans är anmälda Kärna scoutkår har tillgång till fler platser som gäller 
vid rösträtt. Anmälan senast 10 mars) 

Arrangemang för avdelningarna: 
- 18 mars:Tårtbakartävling (utmanare) 
- 8 - 9 april: Renhormet (Upptäckare) 
- 6 - 7 maj: Filbyterrundan (spårare) 
- 13 - 14 maj: BP Night-hike (äventyrare) 
- 20 - 22 maj: Utmanarrådets lagom långa hajk (utmanare) 

5. Utbildningar 
- Flera scouter har gått patrull och leda scout 

Kommande utbildning finns: 
- Leda avdelning 4-5 mars och 1-2 april (anmälan kan ske att man själv gör det eller 

kontaktar Camilla) 
- Redo för naturen 23 april 
- Utbildningsbidrag för patrull och leda scout. 

6. Bidrag 
Sensus: 

- Jörgen har skickat ut information till vissa ledare för att vi ska kunna starta upp våra 
studiecirklar 

- Vi får inga kontanter från sensus utan det blir en pott som vi kan skicka in kvitton 
som vi gjort inköp på. Nu har vi köpt in tenn. Lämna in förslag till Camilla eller 
Jörgen på vad vi behöver göra ett inköp så får vi äska pengar från sensus 

Stadsbidrag: 
- Saknas från spårare 1 och 2 och halva upptäckare. Detta ska lämnas in senast sista 

februari. 
- Vi får 800 kr /patrull och 16 kr/scout. 
- 1 ledare/avdelning kommer att få ett mail om att göra ett godkännande på sensus  
- Vi har önskemål om att fortsätta ha närvarorapporter på papper gällande Sensus. 
- Diskussion pågick om avdelningarna själv ska få bestämma om de vill göra en 

ansökan kring stadsbidrag eller inte. En notering var att bidraget vi får är för stort för 
att inte söka. 

- Varje ledare ska lägga in allas föräldrar i Scoutnet. 
- Viktigt att se till att vi har uppdaterade mailadresser till både scouter och föräldrar 

och ledare. NY RUTIN: Grötfesten är ett tips att göra uppdateringarna. 

7. Ullmax 
* Sista beställning för säsongen 8 mars 
* Avdelningarna skickar information till respektive föräldrar 
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8.Simhallen 11 mars 15-18  
* Vi erbjuda simmärket 
* Varje avdelning har sitt ansvar om sina scouter av simmärket 
* Bokning av lokal är ok 

9 Kårstämman 13 mars 18:30: 
Kort info: 

* revisionsberättelse 
* Budget 
* Valberedning 
* Fika (Therése bakar) 

10 Parkeringsvakter flygvapenmuseet 18-19 mars 
* Legoutställning 
* Ska pengarna ”öronmärkas” till någon speciell aktivitet eller går det till kåren 

Beslut: Bidraget går till kåren 
* Gäller äventyrare och utmanare som kan hjälpa till utan sina föräldrar. 

11. Kårläger 9-11 juni 
Kort info om läget: 

- Nästa möte tillsammans med Visst och Vifolka 22 mars kl. 18:30 
- Kärna ska tänka på: Märke och aktiviteter 
- Mattias har lite kontakt med någon som kan: Svärdskonst. Vad vill vi få ut? 
- Planeringsträff för kärna scouter: En ledare från respektive avdelning ska delta. 

Camilla skickar ut datum 
- Grönebo, Kisa 
- Tema: Medeltid. Namn: Katapult 

12. Jamboree 
- Camilla bokar bussresa 
- Hasse kör en bil och tar med ett släp och Anders Ka drar släpet hem. 
- Söker stipendier (för ledare under 26 år). Kåren söker för en  
- Vi har anmält att önska tillsammans med Vifolka och de har önskat tillsammans 

med oss. 

13. Rapport från avdelningarna 
- Spårare 1: Det är en grupp som fungerar. Ny ledare började efter jul 
- Spårare 2: Det går bra. En nyckel till behöver de för att inte bli utestängda när 

ledare med nyckel är frånvarande 
- Upptäckare: Går bra, Får ett brev från en mystiskt vän. De skriver sedan ett brev till 

sig själv 
- Äventyrare: Har fått börja hålla i sitt egna möte. Tex. Bakning och eldning. 
- Utmanare: Väldigt få på möten, finns tankar att flytta upp fler åldersgrupper till 

hösten 

14. Övrigt: 
* Diskussion kring om vi ska ha ett specifikt jamboree 2019 konto. Inget beslut taget 
* Thomas är intresserad av att ta Grönt kort på klättring.  Finns det fler scouter i Kåren 

som är intresserade? 3-4 timmar på hangaren. Utmanare och Ledare 

Nästa möte 5/3-16, tänk på förslag på märken, motioner etc. inför kårstämman 

Vid protokoll      Justeringsperson: 

___________________    _________________ 
Therése Magnusson     Camilla Persson 
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