
Protokoll styrelsemöte 2018-04-15 

Närvarande:  
Camilla, Hans, Anders Ka, Anders Kv, Therése, Jon, Oscar. SS, Oscar H 

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 Ok 

4. Information från distrikt och förbund 
4.1 Scouter i Sverige: 
 Över 70 000 scouter i Sverige 

4.2 Trygga möten 
 - Torsdag 26/4 i Kärna Scoutgård. 
 - Är det mer än 3 år sedan du gått trygga möten så är det tid att gå den nu.  
 - Utmanarna och andra som funderar på att bli ledare till hösten rekommenderas att gå nu 

4.3 Legend 2018 
 Funktionärer sökes till Legend 2018 

4.4 Demokratijamboree  
 Scouternas Nationella stämma går i Karlstad 9-11/11 

5. Rapport från kassör, bidragsansvarig och medlemsregistrerare 
5.1 Kassör 
 10-11 st utmanare/äventyrare har varit i Budapest under påsklovet. 5 bidragsansökningar har 
 för tillfället kommit in. 
Beslut: Styrelsen beslutar att de 5 scouterna får sin ansökan beviljad. 
 Tymon Zemmler, Leon Zemmler, Emil Wåhlström, Emma Magnusson och Tomas Björn får 
 vardera 720 kr vilket motsvarar 20% av anmälningsavgiften. De kommer att redovisa sitt  
 läger under kommande grötfest eller annat tillfälle som kåren bestämmer. 
 Nästa års resa kommer gå till Island. 

5.2 Elektroniska formulär för nya medlemmar: 
 Åsa ej på plats återkommer med mer information 

6. Kårens och avdelningarnas aktiviteter 
6.1 St George 
 - Inbjudan är skickad till avdelningarna  
 - Märken är beställda 



 - Teatern kommer att genomföras en gång 
 - Jamboreegruppen säljer kokt korv med bröd och fika 
  
6.2 Majblommor: 
 - Om man som scout i Jamboreegruppen ger sina egna intjänade 10 % till jamboreegruppen 
 så stödjer kåren med sina 15 % till gruppen. Väljer scouterna däremot att behålla de 10 % så 
 behåller kåren sina 15 % 

6.3 P-vakt 5/5 
 - Garnisonens dag på försvarsmakten kl. 11-16 
 - Flygvapenmuseet kommer ha öppet och önskar parkeringsvakter på plats mellan  
 9:30-16:00  
 Kåren kommer att sköta båda sidorna av vägen utanför flygvapenmuseet samt den extra  
 parkeringen vid kurvan 
 - 40 kr är parkeringsavgiften allt går till Kåren. 
 - Vi behöver mycket folk på plats. 8-10 personer på fm 
 - Camilla gör swishlappar samt ett parkeringsvaktsschema, Alf ordnar med färg och vimplar. 
  
6.4 Kårgemensamma möten Onsdagarna den 20/6 och 27/6 
 20/6 är det guidning på mossen. Håkan och Alf guidar. Ha en extra aktivitet bredvid och sälj 
 korv. 
 27/6 fundera på aktivitet tills nästa styrelsemöte 
  
6.5 Läget på avdelningarna 
 - Kort info om hur det går på spårare 1 med ledare och antal scouter. De har haft   
 övernattning 
 - Spårare 2 Flera ledare finns på plats. Fortfarande med på enbart mötena en på ledarmöten 
 eller andra träffar 
 - Upptäckare: Jobbar med teatern inför St. George 
 - Äventyrare: Scouternas val, fortfarande mycket uppdelat i åldersgrupperna samt diskussion 
 om att vi inte är en fritidsgård. 
 - Utmanarna: Planering av kårlägret 

7. Läger 
7.1 Kårläger 
 - Missmyran 1-3 juni.  
 - Vi hyr ett av husen på plats där det ingår 3 kylskåp, det finns två toaletter,   
 finns mycket plats till övernattning 
 - Utmanarna sover på ön och ev. de äventyrarna som vill. Toalett kan behövas tas med. Finns 
 ingen specifik plats att sova på. 
 - Inbjudan håller Oscar H på med 
 - Anmälan och betalning sker senast den 15 maj 100 kr/dag gäller. Sätts in på kårens konto 
 och glöm inte markera med namn och vilken aktivitet som gäller 
 - Delar av Vikingstad kommer att bli inbjudna och delaktiga under Kärna.  
 - Någon som vet var vi får tag på Slanor? 

7.2 Distriktläger LEGEND, prel 29/7-4/8 
 Peppa kring anmälan 



7.3 Jamboree 2019 
 - Sista anmälan för ansökan om avdelningsledare var under helgen 
 - Har skickat ut en kort info till Jamboreegruppen om att de har möjlighet att sälja   
 majblommor, stå parkeringsvakt och  sälja fika eller korv vid st. George  
 - För er som ska åka på Jamboree så gör vi en påminnelse om att ni kan söka bidrag från  
 fonder 
  
8. Scoutgården 
8.1 Bänkar till eldstaden kommer på fredag den 20/4. 

8.2 Energiförbrukningen och avfuktaren 
 - Avfuktaren tar halva vår elräkning. På fredag kommer vått och torrt och gör en avstämning 
 om vi kommer ha den kvar eller inte 

9. Övriga frågor 
 - Distriktstämman saknar namn till valberedningen. Finns det någon i vår kår som är  
  intresserad av valberedningen. Om intresse finns kontakta Camilla. 
 - Ett förslag inför kommande vårstädning är om någon har en lövblås. 
  

10. Avslutning och kommande möte 

Avslutas 14:30 

Protokollförare:     Justerare: 

____________________________________________________________________ 
Therése Magnusson    Camilla Persson (ordförande) 


