
Protokoll ledarmöte  

Närvarande: 
Anders. Ka, Anna, Camilla, Åsa, Oscar Ss, Oscar, Therése, Elias, Hans. 

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 
3.1 Tremaha - 
 * Bra arrangerat  
 * Var ett bra koncept att ha flera kårer som arrangerar då blir det inte så stor  
 belastning på en kår 

4. Information från distrikt och förbund 
4.1 Leda kår - Camilla är intresserad, finns det fler som vill gå. Bra om man är   
 minst två för att kunna diskutera 

5. Rapport från kassör, bidragsansvarig och medlemsregistrerare 
5.1 Halvårsrapport 
 Anna gick igenom budgeten och vi följer den bra. Sticker ut i    
 parkeringsintäkter efter parkeringsvaktandet. Ullmax ligger på negativ post och 
 där ska vi se över vart felet ligger 
 - Kårlägret gick ovanligt mycket med vinst och det berodde tex. på en låg hyra,  
 ingen toalettvagn, ingen hyra för fyrhjuling, kanoter etc. 

5.2 Swish 
 Diskussion kring att ha swish eller inte. När är det behov: Julförsäljning, läger, 
 parkeringsvakter, beställning av scoutkläder 
  
 Det finns kostnader för föreningar: Tex. startavgift, årsavgift,    
 engångskostnader för varje transaktion etc 

 Kan det vara intressant att byta bank för att få ner på kostnader samt se över  
 vad vi kan få för avtal kring swish. 
 Kassören Anna tittar över och ser hur möjligheterna ser ut kring ett byte till  
 länsförsäkringar.  

5.3 Lägerbidrag Jamboree 2019 
 ingen notis 



5.4 Utbildningsbidrag 
 ingen notis 

5.5 Sensus Ht 2017 
 Ingen notis 

5.6 Uppdateringar medlemsregister 
 En avdelningsansvarig går in och tittar på sin avdelning och ser så att de  
 stämmer överens med scouterna som går i gruppen. 
 Fortsätt att informera om nya scouter tillkommer eller slutar. 

6. Kårens och avdelningarnas aktiviteter 
6.1 Julförsäljningar (Alf) 
 Under åren har vi packat färdiga påsar här på scoutgården. 
 Det har blivit mindre och mindre med material i påsarna. 
 Hur vill vi sälja i år? 
 - I år säljer vi endast julmaterial på Ica. 
 - Inga personliga påsar kommer att lämnas ut 
 -  Jamboreegruppen: Ta med att sälja utanför tex. I-huset/Citygross? (då behövs 
 intresse av scouter samt om vi får stå där) 
 - Om det ska beställas material så måste det gå via Camilla för att få rabatt. 

6.2 Kårmärke: 
* Satsa på broderi 
* Ok med gamla färgerna på blomman 
* Första blomman som gäller för att synliggöra löven på blomman 
* Storleken är som vårt gamla märke 

7. Läger 
7.1 Jamboree 2019 
 - Det finns en jamboreegrupp på 2-3 föräldrar, 2 scouter och 1 scoutledare 
 - Hantering av sparade pengar 
 - Styrelsen ålägger 
 - Kommer att jobba med ett poängsystem för genererar i slutändan en summa 
 pengar. Varje aktivitet kommer att generera 1-2 poäng. 

8. Scoutgården 
8.1 Försäkring: 
 Anna (kassör) efterforskning pågår för att se om vi ska byta till    
 länsförsäkringar 

8.2 Inventering av maskiner och verktyg till verkstaden, ex knivslip (Anders Ka) 
 - Inväntar tills behovet finns vad gäller verktyg 
 - Knivslip- funderar på om intresset för att hålla i en kurs om hur vi slipar  



 knivar. 

8.3 Övriga större inköp 
 - Inköp av en kabel till projektorn. Hans och Anders ser över det. 
 - Inventerat i verkstadsverktygen 
  
8.4 Kanotförvaring (Anders Ka + Anders Kv) 
 Se 8.6 Arbetsdag 

8.5 Rusta upp eldstaden 
 - Ska rustas upp till våren och det kommer till en kostnad till det. Prata med  
 någon på kommunen om de har material till det. Camilla tar kontakten 

8.6 Arbetsdag  
 - 1/10 kl. 10:00 
 - Lunch serveras 
- Bygga kanotställ (6 kanoter) Anders Ka och Kv har ritning och koll på vad som 

ska göras 
- Tömma containern och få det utstädat. Anders Kv och Ka har kärror och 

återvinningen har öppet 
- Putsa fönster 
- Frosta ur frysar 
- Städa ur ugnarna 
- Fattas lite tak på plåttaket, Alf har koll på det. 
- Camilla skickar ut en inbjudan så verktyg och putssaker kommer med. 

Avdelningarna skickar ut en påminnelse till sina grupper 
- Förrådet ska fixas, men det gör ledarna vid annat tillfälle 
- Städa ur glasskåpet 
- Hurtsarna i snickarvrån ska organiseras och fixa 

9. Övriga frågor 
9.1  Hur fungerar grupperna med att ta in scouter som är yngre än övriga   
 gruppmedlemmar och som åldersmässigt skulle tillhöra en yngre grupp? Efter 
 diskussioner så löser varje avdelning det. 

10. Avslutning och kommande möte 
 1/10 arbetsdag (Camilla ordnar lunch) 
 1/10 ledarmöte 14:00 (Anna ordnar fika) 

Protokollförare:     Justerare: 

____________________________________________________________________ 
Therése Magnusson    Camilla Persson (ordförande)


