
Protokoll styrelsemöte 2018-03-18 

Närvarande:  
Camilla P (CP), Elias K (EK), Oscar.H (OH), Oscar. SS (OSS), Therése M (TM), Tomas B (TB), Åsa L (ÅL) 

1. Mötet öppnas 
CP förklarar mötet öppnat 

2. Val av protokollförare och justerare 
Till att föra dagens protokoll utsågs TM, samt att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll utsågs TB 

3. Konstituering av styrelse 
3.1 Kårstämman har utsett följande ledamöter till styrelse för 2018 
Camilla Persson, Oscar Stolt Svensson, Oscar Hägg, Elias Kalén, Tomas Björn, Therése 
Magnusson, Anna Landen och Åsa  
Stämman har valt Camilla Persson till ordförande och Åsa Liedberg till vise ordförande och 
styrelsen har valt Anna Landen till kassör. För närvarande letar kåren efter en ny kassör, men Anna 
kommer att vara kvar som kassör fram tills valberedningen har hittat en ny. 

Styrelsen har även valt följande poster 
  
 Kårutvecklare:   Oscar Stolt Svensson 
 Sekreterare:    Therése Magnusson 
 Informationsansvarig:  Thomas Björn 
 Hemsidan:    Mattias Strand 
 Försäljningsansvarig:   Elias Kalén 
 Fastighetsskötsel:   Anders Karlström 
 Städansvarig:   Therése Magnusson 
 Bidragsdelen:    Jörgen Danielsson 
 Arrangemang:   Oscar Hägg 

4. Firmateckning 
Styrelsen väljer att kårens firma, förutom av styrelsen i sin helhet, tecknas av två ledarmöte i 
föreningen, samt att kassören äger rätt att genomföra överföringar mellan kårens konton och att 
genomföra betalningar av till kåren ställda fakturor (detta sker i kårens internetbank) 

4. Information från distrikt och förbund 
4.1 GDPR 
Funderar på vad vi i kåren behöver göra för att förtydliga detta. Vi kommer att titta på vår 
nuvarande mall och ser om vi behöver göra något tillägg. 
4.2  Distriktstämma (kommande helg) 
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5. Rapport från kassör, bidragsansvarig och medlemsregistrerare 
5.1 Kassör: 
  
5.6 Bidragsansvarig 
 Inget att informera just nu 
5.7 Medlemsregistrerare 
 Elektroniskt formulär för nya medlemmar kommer vi att prova oss fram att använda oss av. 
 Godkännande av ansökan av stadsbidrag har de flesta avdelningarna godkänt. 
 Vi fick bidrag från16 patruller under året. 

6. Kårens och avdelningarnas aktiviteter 
6.1 St. George 23/4 (märken, halsduk) 
- Nya kårmärket lämnas ut till alla scouter och ledare. 
- O.H gör en inbjudan, förslag finns på google drive 
- Nytt för i år är att Jamboreegruppen kommer att ha försäljning av korv och dricka (kostnad ska 

stå samt om det är kontanter och swish) 

6.2 Majblommor: 
- Säljstart absolut tidigast Torsdag 12 april 
- Utlämning sker tisdag och onsdag och torsdag 

6.3 Hemsidan (ny kårwebmall ansökan 1/5) 
- Uppdatera och byta, TB kollar upp informationen och tar även kontakt med Mattias 
  
7. Läger 
7.1 Kårläger, Planeringsmöte 19/3 

7.2 Distriktläger LEGEND, prel 29/7-4/8 
 Försöka få till anmälan till 1 maj (15:e ska kåren anmäla) 
- Proposition finns hos distriktet om att få bidrag till bussresan till lägret 
- Vi har några ledare  som är intresserad av att åka. 
Betalning av läger: 
- Halv vecka som ledare och halv vecka som utmanare då betalar scouten halva lägersumman 
- Hel vecka som ledare betalar scouten inget 
- Hel vecka som scout så betalar scouten hela summan 

7.3 Jamboree 2019 
- St. George 
- OH har pratat med kommunen och det kan finnas möjlighet att ordna höstaktivitet och ev. få 

ersättning för ledare. 
- OH pratade med någon från kommunen som var intresserad av scouternas verksamhet och ta del 

av deras kunskap. Återkommer när mer information finns. 

8. Scoutgården 
8.1 Scoutgården kommer att få nya sittbänkar kring lägerplatsen och de är nu på gång.  
8.2 Arbetsdag 15 April 
- Start kl. 10 
- Kåren bjuder på lunch 
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- Ledarmöte kl 13 
Några arbetsuppgifter som förslag: 
- Hämta kanoter och placera på scoutgården nu när vi har en kanotställning 
- Se över låsen på toalettdörren 
- Städskrubben 
- Ytan mellan förrådsväggen och huset (under taket) behöver ses över 
- Rummet innanför verkstan 
- Portalen behöver ses över, vi beslutade att portalen ska att rivas ner och därefter får nytt byggas, 

vad som byggs är inte bestämt 

9. Övriga frågor 
9.1 Nycklar 
- Nycklar till nya ledare behövs 
- Det finns en extra nyckel i låsta skåpet på utsidan av huset. Kontakta Anders Karlström för kod 

vid behov 
- En kort  diskussion kring vilka som behöver ha nyckel? Är det medlemmar? aktiva inom styrelse 

och ledare? har annan befattning inom kåren? Diskussionen kommer att fortsätta, inget beslut har 
tagits. 

9.2 Ledarmys: 
- Vi ser att det alltid är samma ledare som är delaktiga i våra olika aktiviteter. Hur får vi de nya 

delaktiga? Ett tips är en ”Kick off” med inspiration och lära känna lokaler i September? 

9.3 Kårmärket 
 Vårt nya kårmärket har kommit. Det kommer att delas ut till sank George. Det kommer även 
 att finnas möjlighet att köpa märket för 10 kr/st 

10. Avslutning och kommande möte 
 Avslutas 20:50 
 Ledarmöte 15 april efter arbetsdagen 

Protokollförare:     Justerare: 

____________________________________________________________________ 
Therése Magnusson    Camilla Persson (ordförande) 

Justerare 

____________________________________________________________________ 
Thomas Björn (ledarmot) 
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