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1. Mötet öppnas 

Mötet förklaras öppnat. 

2. Val av protokollförare 

Oscar Hägg utses till protokollförande för mötet i avsaknad av Therese Magnusson. 

3. Föregående protokoll och avstämning av vad som hänt 

- Styrelsemöte per capsulam 

Byte av försäkringbolag från Trygg-Hansa till Svedea vinner enhälligt. 

4. Information från distrikt och förbund 

- Utbildningar: Leda Kår, Trappsteget 

Inväntar faktura på redan gångna utbildningar. Rekommenderar Trappsteget (mån. 27/11) till 
nya ledare. 

- Information och julbord för KO+ en till, 10/12 

Satsas på efter stor uppskattning tidigare år. Frivillig deltagare till mötet sökes. 

5. Rapport från kassör, bidragsansvarig och medlemsregistrerare 

- Lägerbidrag Jamboree 2017 

Tas i tu med i januari till följd av väntan på faktura. 

- Bidrag från kåren, förslag på policy 

I det redan presenterade förslaget på ny policy ändras åldern för bidrag från t.o.m. 20 till 25 
år. Samtliga överens om formulering. 

Förslag på bidragspolicy: 

Det finns möjlighet att söka bidrag från kåren till större arrangemang såsom 
Världsjamboree, Blå hajk, Explorer belt, Upptäck och liknande. Styrelsen beviljar 
ansökan om bidrag och kan säga nej om kåren saknar pengar. Scout som beviljas 
bidrag förväntas göra en presentation efteråt inför kårens scouter vid tex grötfesten. 
Bidraget är på 20% av kostnaden, men max 3000:-. En scout kan bara få bidrag till ett 
arrangemang per år. Bidrag delas ut till ungdomar till och med det år scouten fyller 25 
år. 

- Patruller inför stadsbidrag senast 10/12 

Samtliga avdelningar uppmanas till att så snart som möjligt fylla i blanketten som Åsa 
Liedberg ansvarar för att tillhandahålla. 

6. Kårens och avdelningarnas aktiviteter 

- Adventsmarknad 1-2/12 



Fredag 1/12 står upptäckarna och säljer. Lördag 2/12 står spårarna i två pass (spårare 1 
10:00-13:00, spårare 2 13:00-16:00) och säljer. Inför försäljningen bakar äventyrare samt 
utmanare, huvudsakligen lussebullar som förslagsvis säljs i paket om 6 för 30 kr styck. Camilla 
fixar flaggor. 

- Grötfest 4-8/12 

Under grötfesterna ska försäljning av restprodukter, lotter och Ullmax ske, allt redan 
befintligt. Sista datum för beställning av märken flyttas till 13/11 då inte alla avdelningar 
gjort den. Swish håller på att lösas och ska vara klart inför grötfesten. 

7. Läger 

- Distriktsläger LEGEND, prel. 29/7-4/8 

Är kåren intresserad av mer än bara deltagande, t.ex. arrangemang? Sista anmälan 15/4 18. 
Till kontaktperson tillsätts för tillfället Jörgen Danielsson. Antalet deltagare från kåren 
uppskattas till ca. 40 scouter. Är samarbete med Vifolka scoutkår aktuellt? 

- Jamboree 19 

Hittills ca. 16 anmälda. Större informationsmöte äger rum 19:00 16/11. 

8. Scoutgården 

- Ledarskåp och pysselmaterial 

Skåpen är nysorterade och pysselmaterialet har flyttats till verkstaden. 

- Vedförrådet 

Gamla låset är försvunnet, dock tillfälligt ersatts med ett mindre. Låsfunktionen är nu med 
bättre skruvar ordentligt fastsatt. 

- Eldstad 

Kommunen verkar betala bänkarna helt, med krav på plats för 2 rullstolar och minst 2 stycken 
50 cm höga bänkar. Eldstaden gör kåren själv i ordning, genom att bland annat rätta till 
formen. 

9. Övriga frågor 

- Vårplanering 

Planeringsmöte för samtliga avdelningar 10/1 med uppstart vecka 4. 

10. Avslutning och kommande möte 

- Nästa ledarmöte 3/12, vid behov 

Ledarmöte ställs in, då det som behöver diskuteras kan göras det under grötfesterna. 

Protokollförandes underskrift  Ordförandes underskrift 
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