
Protokoll 2017-05-07 

Närvarande: Camilla, Åsa, Thomas, Johan. L, Tompa, Johan.Ö, Elias, Alf, Jörgen, Hans, Oscar.S.S, 
Oscar H, Therése, Mårten, Martin (en stund) 

1. Mötet öppnas 
Camilla förklarar mötet öppnat 

2. Val av protokollförare och justerare 
Therése och Ordförande utses till protokollförare samt justerare.  

3. Föregående protokoll och avstämning av vad som hänt 
- Granryckning 

5000 granar är uppryckta och klara under våren. Vi får 1,50 kr x 5000 i bidrag från 
kommunen för detta arbetet. 

- Majblommor 
Alf informerar om årets försäljning: 36-37 000 kr har vi sålt för vilket är ngt bättre än förra 
året. Vi har Edvin från Äventyrarna som sålt mest i kåren: 7000 kr.  
Det finns premier att dela ut till varje avdelning, varje avdelning får göra som de vill med 
hur de delar ut premierna materialet finns i ledarrummet. 

- St Georg 
Årets upplaga med en promenad där de fick stanna upp och titta på ett par 
korta sekvenser av en teater fungerade bra. Ett koncept som vi kan fortsätta 
med. 
Bra med två grillar och att de som ville kunde börja grilla så fort de kom fram från 
sin promenad.  
Bra att samla alla till märkesutdelning när alla var klara med teaterrundan. 

4. Information från distrikt och förbund 
- TreMaHa 16-17 september 

• TreMaHa har uteblivit under ett par år pga olika orsaker. I år har distriktstyrelsen ett nytt 
upplägg där de valt att ha en som är huvudansvarig för Tre-Ma-Ha 

• Varje kår (av de större kårerna där bl.a Kärna scoutkår ingår) kommer att utse två 
representanter som är delaktiga i planeringen. 

• Kärna Scoutkår ska ha två representanter: Alf har anmält sig. Dock behövs en till. Finns 
intresse så kontakta Camilla snarast. 

- Nyhetsbrev 
Vet ni med er att ni inte får några nyhetsmail från distriktet och centralt så  hör av er till Åsa 
Liedberg  asa.liedberg@spray.se  

5. Rapport från kassör, bidragsansvarig och medlemsregistrerare 

mailto:asa.liedberg@spray.se


- Ordförande informerar från kassören: 
Fakturering från granryckningen sker samt att Anna ser över olika skulder och andra 
uppgifter som inte blivit betalt från tex medlemmar. 

- Bidragsansvarig Jörgen Danielsson: 
15:e augusti är nästa datum för bidragssökande. 

NOTIS: Bidragsansökan till enskilda kurser i scouterna. 
Om någon anmäler sig till en kurs så prata med Jörgen Danielsson för att få reda på vilka 
papper som behövs för att kunna söka bidrag från sensus. 

- Medlemsregistrerare: 
• Listorna inom scoutnet håller på att göras om. Åsa har suttit och justerat under Maj månad. 
• 17 st har inte betalt terminsavgiften, efter mötet ser vi över om de är kvar i kåren eller om de 

har slutat. Detta för att rätt familjer ska få en påminnelse. 
• När medlemslisterna är uppdaterade så skriver Åsa ut en aktuell lista till Krispärmen. 

6. Kårens och avdelningarnas aktiviteter 

- Kårgemensamma möten 14/6 och 21/6 
Mötet är till för alla avdelningarna och ledare så tänk på att aktiviteterna ska vara 
anpassningsbara 
Förra året hade kåren tex. paracord, hantverk, visning i mossen. 
14/6 Utmanarna planerar 
21/6 Äventyrarna planerar 
Dessa avdelningarna planerar, men det innebär inte att de behöver genomföra aktiviteterna. 
De begär då hjälp från de andra avdelningarna. 

- Höstens avdelningar 

Utmanarna (f.98-03): 
Till hösten kommer två åldersgrupper att gå upp till Utmanarna. Detta för gruppen inte ska bli för 
liten att ha aktivitet med. 

Ledare: Jörgen. D och Anders. Kv kommer att stå för ledaransvaret. Oscar. SS kommer att 
vara huvudledare från scouternas sida. 
Dag: Ingen specifik dag kommer att finnas som det ser ut just nu. 

Äventyrare (f.04-05): 
Till hösten kommer nuvarande upptäckare 2 att gå upp och bli äventyrare. För att få ihop antalet 
ledare till grupperna så slår de ihop sig med nuvarande äventyrare 1. 

Ledare: Anders Ka, Johan. L, Mattias och Therése 
Dag: Måndagar 

Upptäckare (f. 06-07): 
Ledare: Hans, Claes, Fredrik, Cissi, Elias, Anders E, Oscar.H 
Dag: Onsdagar 



Spårare 2 (f. 08) 
Ledare: Maria, Rebecka, Oscar SS, Tomas, Martin och Axel 
Dag: Tisdagar 

Spårare 1 (f.09) 
Ledare: ?? 
Dag: Torsdagar 

Sengångare  
Inga specifika tillfällen utan där sker träffarna när någon har en ide som de vill göra 

Uppstart Spårare 1 
Prova på tillfället kommer att ske antingen 31 augusti eller 7 september. Beslut tas vid nästa 
ledarmöte. 
Nuvarande klass 1 kommer att få information via brev om scouterna verksamhet och 
provapå tillfället innan sommaren. 

Inför uppstart med en ny grupp till hösten så har Camilla pratat med de två nya 
scoutledarna i spårare 1 Maria och Rebecka. Detta för att försöka få en så bra start för nya 
ledare som möjligt. 
Camilla har även lyssnat på vuxenrekrytering  

- Utmanarinspiration med konsulent 
Samtalades kring hur svårt det kan vara att behålla utmanarna. Inför hösten uppstart 
kommer en av de två distriktskonsulenterna ut och pratar med utmanarna och ger 
inspiration till program, aktiviteter etc. 

- Kårmärke 
Therése jobbar vidare på det. 

- Slanor (Jörgen) 
Elias farfar avverkar skog och kan ordna ca 20 slanor till kåren. 

- Aktivitets-kit (lägesrapport från utmanarna) 
Oscar.SS berättar att det finns en plan för aktivitets-kitet. En enklare version görs inför 
kårlägret, som sedan fylls på och görs ”större” 

- Ledaravslutning för de unga ledarna (Oscar S ansv) 
Förslag: Höghöjdsbanan i Vidingsjö där det även kan grillas och ha det trevligt 
Oscar.SS tittar över en helg som fungerar. 

- Information från avdelningarna 
En diskussion kom upp om vad vi vill ha med under punkten information från 
avdelningarna. Det är bra att punkten finns om någon vill berätta eller informera om 
någonting. 
Sengångarna informerar att de varit och tittat på Orrspel i Kärnskogsmossens naturreservat.  



7. Läger 

- Kårlägret 
Lägermärke: 

- Lägermärket visades och finns anmärkningar så ska de lämnas snarast. Skickas in för att sys 
under veckan. 

Aktiviteter: 
- Fisket och gjuta har Jörgen och Anders Kv. koll på. Finns material och beskrivning 
- Katapult - Finns slanor så grunden kan göras på kärna scoutgård så är det bra, annars får vi 

lösa aktiviteten på plats. Detta då salvorna från Elias farfar ligger nära kårlägrets plats och på 
så vis blir kortare sträcka att transportera. 

- Spelpåse - tre i rad - pågående och finns instruktion. Söker efter vaxduk i tygformat.  

BESLUT: Då vi inte mycket utgifter inför detta kårläger så beslutades det att det är ok att köpa in 
vaxduk från nätet om det skulle behövas. 

- Täljhöran - pågående 
- Klätterstation - Mattias, finns fler som kommer att kunna säkra i samband med att vi har 

lägret. Detta då ett par scouter kommer att gå klätterkurs innan. 
- Grisen - Återkommer med information 

Anmälan: Glöm inte att anmäla er via google 

- Jamboree 2017 
Två scouter från Vikingstad: Liv och Adam åker med Kärna Scoutkår till Jamboree 
Vi kommer att ta kontakt med Vifolka för att få till en träff för de berörda  

- Kårläger 2018 (Utmanarna vill planera) 
Utmanarna håller i trådarna men har öppnat för att det kan bli för mycket. Säger till övriga 
avdelningar i god tid om det skulle bli så. 

8. Scoutgården 
- Försäkring 

Ordförande har fått in en offert på försäkring. Åsa, Håkan och Anna har just nu offerten och 
tittar på den för att se om det är någonting som vi ska byta till eller inte. 
Vi kan inte byta förrän den 1 december. 

- Taket 
Det har funnits hål i taket på scoutgården. Janne Wassberger har åtgärdat det. 
Taket är just nu ok. 

- Kanotförvaring (Anders Ka + Anders Kv) 
Ingen var närvarande vid mötet. 

- Inventering av maskiner till verkstan, ex knivslip (Anders Ka) 



Ingen rapportering pga ej närvarande vid mötet 

9. Övriga frågor 
- Scoutgården: 
Eldning: 

Det finns ungdomar som är nere och eldar på helgerna. Vår ved är attraktiv. 
Vid dåligt väder kan de även elda under taket. 
Hur gör vi med veden? 

BESLUT: Alf köper in en bod med lås där veden kan förvaras.  
Lyktstolpen:  

Under ett tillfälle har någon försökt öppna elverket till en av lyktstolparna. Detta behöver 
åtgärdas. Camilla pratar med Johan.D om ”vem” stolpen tillhör. 

Nyfikna:  
I samband med att vi har påhälsning av utomstående så är de nyfikna och klåfingriga. Vi får 
se till att det är röjt på gården så det inte finns någonting som lockar till förstörelse 

Spisarna: 
En allmän diskussion kring att det tar tid att koka upp vatten och laga mat. 
Camilla pratar med Johan.D om elen till spisarna  

Tält: 
De säljer ut 4 personers scouttält som de haft på jamboree. 
Håller sig bra för Svenskt klimat 
Fördel med en yta för packningen, man slipper ha dem där man sover. 
Vi prioriterar inte tält just nu. 

Scoutshop: 
Beställning ska ske av scoutskjortor eller annat material från scoutshopen 
23 maj är senaste dagen för beställnings 

10. Avslutning och kommande möte 
18/6 nästa ledarmöte med planering av höstterminen 

Protokollförare:     Justerare: 

____________________________________________________________________ 
Therése Magnusson    Camilla Persson (ordförande)


