
Kärna Scoutkår 
Protokoll

Styrelse/Ledarmöte, scoutgården
 2017-04-02

Närvarande: Alf D, Jennifer K, Hans P, Jörgen D, Anders K, Johan L, Johan Ö, Elias K, 
Oscar H, Oscar SS, Mårten L, Anders K, Camilla P, Tomas B, Therése M, 

1. MÖTET ÖPPNAS:
Camilla förklarar mötet öppnat

2. VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSPERSON
Therése skriver protokoll och Camilla justerar

3. FÖREGÅRENDE MÖTESPROTOKOLL:
Godkänd och lagd till handlingarna. För information: 

3.1 Mä  rke:
Therése ansvarar för att se till att uppdraget  av vårt nya kårmärke går framåt
3.2 Sengå  ngarna: 
Flaggar för att det är första träffen söndagen den 9 april
3.3 Stiftelsen: 
Ansökan om att få godkännande om att att få stiftelsen Kärna scoutgård avslutad är 
postad till riksorganisationen Scouterna.

4. INFORMATION FRÅN DISTRIKT OCH FÖRBUND:
Distriktstä  mma workshops och beslut:
Camilla informerade om lite vad de diskuterade om på träffen:
- Vuxenrekrytering. Ett förslag är att ha ett föräldramöte på hösten för att ge 

information om scouting. De kan komma ut från distriktet och hjälpa till med 
information.

- Hur gör vi? Säger vi till föräldrar att de är välkomna på alla våra möten?
- Hans informerade att han varit på info om friluftsledarkursen Kajak och att han nu 

är anmäld. Det är två tillfällen och tredje tillfället är en hajk.
- Finns många olika intressekurs om man är intresserad att gå ngt.
Beslut frå  n distriktet:De har god ekonomi vilket innebär att de beslutat om att de 
står för busskostnaden till sommarens Jamboree

5. KÅREN/AVDELNINGARNAS AKTIVITETER:
5.1 Granryckning: 
3804 st granar är dragna under söndagen den 2 april. Det finns flera granar kvar. 
Mål att att dra upp till 5000 och då rikta in oss på de lite större granarna. Det handlar
om ca 1 h jobb om det är en grupp. 
Satsar på Måndagen den 24 april.



5.2 Spå  rare 1 Ht 2017:
Camilla ska samtala med de nya föräldrar i spårare 1 för att höra hur de upplevt sin 
rekrytering. Frågan kom upp om någon är intresserad av att hjälpa till att starta upp 
höstens spårare 1.  Elias visade sitt intresse. 
Information kommer att skicka ut till blivande 2:a klassare innan sommaren. 
Återuppta diskussionen: Vi tar upp diskussionen om höstens grupper vid mötet i 
Maj

5.3 Majblommor:
- En ansvarig från varje avdelning krävs
- Gör reklam hur scouterna kan sälja ex. Åk till Tornby, ha tävling (på avdelningarna)
- De tre sista åren har gett ungefär likvärdigt i vinst.
- Vi har inget säljkrav men det är bra om alla tar en påse.
- Betalning? Kontanter, finns smsbetalning (inte swish utan en annan sorts 

betalning och då behöver det registreras). Scouterna kan använda swish för eget 
bruk.

- Hur redovisar vi? Pengarna ska sättas in på bankgirot direkt till kåren när de sålt. 
Inga kontanter ska redovisas. Detta behöver informeras till föräldrarna i samband 
med att de tar emot majblommorna

- Säljstart 6 april.
- 5 april -  finns att hämta påsar på scoutgården mellan 18-19 Gäller alla 

avdelningarna

5.4 St George Sö  ndagen den 23/4 kl. 10-13: 
- Teater - kommer att vara flera små grupper som har teater
- Korvgrillning - Äventyrarna
- Inbjudan - Finns ett förslag
- Beställa märken - Kontakta Camilla Beställer senast onsdag
- Ceremonin - Utmanarna, rulla halsdukar

5.5 Kå  rl  ä  ger 9-11/6:
- Grönebo
- Märke - Hasse har ett förslag
- Upplägg: Fredag: bygga läger, Lördag: aktiviteter med nyckelsystem, middag och 

lägerbål. Nattaktivitet för äventyrare och utmanare. Söndagen: Brännboll, ev. 
hästuppvisning.

- Inbjudan - Finns ett förslag, ska justeras och skickas ut till scouterna
- Kan bli runt 160 scouter.
Ansvariga:
- Fiske,  tenngjutning och efterarbete - Äventyrarna
- Katapult: Oscar. H och Elias
- Spelpåse/tre i rad - (vaxduk, tråd, hålslagare, etc) Johan, Mårten
- Täljhörna - Pinnar, knivar, sjukvårdsväska, ett område - spårare 1
- Klätterhörna - Mattias?
- Grisen - Anders. K har kontakt
- Inbjudan - Camilla justerar och mailar ut
Beslut: Spårare 1 och 2 får välja mellan endast lördag eller lördag till söndag

5.6 Jamboree 2017:



Kärna Scoutkår delar by med Vifolka. 
Dryga 50 scouter i byn
Kärna Scoutkår har fått en förfrågan om vi eventuellt kan ta med oss ett par scouter 
från Vikingstad scoutkår. Deras scouter är mellan14-17 år. VI har inte fått något 
bekräftat ännu om de skickar med någon scout.
Vad behöver vi göra?: * Föräldramöte *möte med Vifolka *ledarmöte *träffar med 
scouterna.
Vår första plan: Börjar med ett ledarmöte tillsammans med Vifolka.

5.7 Pengar frå  n flygvapenmuseet:
Vi har en inkomst på ca 60 000 från flygvapenmuseet, pengar som Kärna scoutkår skulle 
betala för bussresan till Jamboree samt granplockning.
Vad vill scouterna och ledarna göra för pengarna?

Oscar SS berä  ttade om ett fö  rslag frå  n utmanarna:
- Ta fram en låda med Överlevnad/aktivitetsKit. innehåller tips på pyssel, hantverk som vi 

kan använda på läger och hajker
- Utmanarna vill planera ett stort läger för Kärna scouter
Beslut: Styrelsen vill ha in en plan och ett förslag på budget båda förslagen

Hans tog upp diskussion om kanoter och kanotkä  rra:
- Kåren äger 6-8 Kanadensare som ligger i en ladugård för att göra smidigare
- Köpa in en släpkärra till kanadensare
- Köpa in en container till förvaring
Plan framåt: Inventera, rusta upp, kärra, komplettera med nya om vi har behov
Diskussioner skedde kring container och kärra.
Beslut: Anders K och Anders. K. Efterforskning på kostnad av container, kärra, kanoterna. 
Se om de hittar en lösning.

Grä  sklipparen: Servad, klippaggregatet är inte det bästa. 
Beslut: Behåller vår åkgräsklippare så länge den fungerar, men vi ska hålla lite koll 
framöver.

Taket på huset: 
Hur länge håller det?
Det är mjukt och ojämt som det ser ut idag.
Det finns ett hål efter att grenar/träd fallit på taket.

Ledaravslutning:
Grillkväll med surrning: Oscar SS tar ansvar
Beslut: Denna aktiviteten ska de få göra

Jamboree 2019
Beslut: Inga bidrag läggs undan just nu, vi jobbar med detta under hösten 2017

Slanor:
Beslut: Köper in 50-100 st slanor. Jörgen gör en förfrågan till Johan Danielsson och ser om
han har tillgång till slanor

Så  gar:
Beslut: Anders.Ka köper in 4 nya sågar.



Knivslip:
Inget beslut av inköp gjordes. Först ska Anders. Ka göra en översyn av våra maskiner i 
verkstaden. Därefter görs ett beslut på vilka inköp av maskiner som behöver göras.

Jamboree 2017
Beslut: Inget bidrag till lägeravgiften

Sä  nka kå  rl  ä  geravgiften:
Ska den halveras?
Beslut: Nej vi låter det kvarstå

Små  hajker:
Beslut: Vi behöver inte lägga extra pengar på dessa.

Husfond:
Kåren kommer att se över om och hur mycket vi behöver sätta undan i vår husfond.
Beslut: Anders köper in en mindre dammsugare för runt 1000 kr

Te:
Beslut: Köp in och lämna in kvitto till kassören

8. ÖVRIGA FRÅGOR:
Oscar. H har gjort ett dokument för inköp som behöver behandlas av styrelsen. 
Denna ska sitta i köket. Styrelsen tittar på den under posten ekonomi.

9. MÖTES AVLUSTAS:

11. NÄSTA MÖTE:  Söndag den 7/5 kl. 19:00

Vid protokollet:  Justeras:

_____________________________________________________________________
Therése Magnusson Camilla Persson


