
Protokoll styrelsemöte 2018-06-10 

Närvarande:  
Elias, Oscar.S, Oscar.H, Camilla, Jon, Tomas, Jörgen, Alf, Therése 

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

  
5. Rapport från kassör, bidragsansvarig och medlemsregistrerare 
5.1 Kassör 

5.2 Kommunbidrag: Jörgen informerade om att vi fått påbackning på höstterminens   
 ledarnärvaro, de är justerade och klara. Vårterminens närvaro ska lämnas in senast i juli. 
 Sensus: Några ledare har fått mail från Sensus. Jörgen skriver in närvaron i sensus och  
 ledarna ska inte glömma att signera. Observera att inte glömma se till att ledarna är med på 
 listan. 

5.3 Lägerbidrag: Jörgen jobbar med ansökan. De som inte är med i scoutnet kan vi inte söka  
 bidrag för. Camilla skriver en lägerplanering om kårlägret 

5.4 Elektroniska formulär för nya medlemmar: 
 Det är förberett så att nya medlemmar godkänner enligt GDPR. Åsa har förberett så det  
 finns klart. 

5.5 BESLUT: Styrelsen har godkänt lägerbidrag till Oscar och Molly för Budapestresan. 

5.6 P-vakt 5/5 
 - 24 350 kr fick kåren in för att vi hjälpte till som parkeringsvakter vid flygvapenmuseet.. 
 - Kåren behåller det som planerats i budgeten dvs 15000 och resten tillfaller     
 Jamboreegruppen 

6. Kårens och avdelningarnas aktiviteter 
6.1 Kårgemensamma aktiviteter:  
 Camilla skriver en inbjudan och vi bjuder in föräldrarna båda datumen 
 20/6  18:30 guidning i Mossen 
 27/6 - Mångkamp - Pilbåge (Oscar.S) Kimslek,  Livlina, cocopult (Elias och Oscar.H)  



  
  
6.2 Ledarmöte/Styrelsemöte 
 Under våren har det känts lagom med möte. Vid akuta situationer så har vi tagit beslut via 
 mail. 

6.3 Läget på avdelningarna 
  

7. Läger 
7.1 Kårläger 1-3 juni-2018 
 Anna vill ha alla utgifter som vi haft under kårlägret. Camilla stämmer av med Anna om  
 läget. 

7.2 Distriktläger LEGEND, prel 29/7-4/8 
 - 39 scouter och ledare anmälda. 2 funktionärer 
 - Buss är bokad 
 - Info ska skickas ut till scouterna, men vi kan inte skicka ut ngt förrän all information  
 kommit. 
 - Hans och Camilla tar släpkärran ner till lägret. 

7.4  
BESLUT - Styrelsen beslutar att kåren betalar scouternas resa till och från för-lägret (4-5 scouter) 
 samt efterlägret (3-4 scouter) 

7.5 Jamboree 2019 
 - Ett möte kommer att ske under tidig höst när alla fått besked om de kommit med på resan 
 eller inte 
  
8. Scoutgården 
8.1 Energiförbrukningen och avfuktaren i vår krypgång 
 - Avfuktaren tar mycket energi och den gör en del nytta, dock vet vi inte hur mycket nytta. 
 - Kan vi göra en luftfuktighets-mätning? Loggar någon månad för att sedan stänga av och 
 göra nya mätningar. 
 - Anders.Ka kollar upp en avläsare. Ser även om det finns ngt att logga med.   
 Camilla har kontakt med vått och torrt och ser vad en avfuktare kan kosta. 
 - Pumpen som pumpar ut vatten till kärret är bytt. 

8.2 Gräsklipparen 
BESLUT: Styrelsen beslutar att Anders.Kv kan köpa in reservdelar till gräsklipparen för 3.500 kr. 
 - OBS! Glöm inte att skriva upp er på gräsklippningen under sommaren 

8.3 15 manna TIPI-tält 
FÖRSLAG:  Att kåren ska göra ett inköp av ett 15 manna TIPI tält för 30 000 kr.  
BESLUT:  Styrelsen beslutar att kåren köper in ett 15 manna TIPI tält. Dock inget akut utan vi 
  väntar tills vi får lite rabatt. 
8.4 GASKÖK: 
ÖNSKEMÅL: Vi har 3 st gaskök men önskar köpa in fler brännare.  



BESLUT:  Styrelsen beslutar att köpa in brännare till 5 st kompletta gaskök om vi har 3  
  kompletta kök. Totalt ska vi ha 8 st. Sedan om det blir enbart brännare eller hela kök 
  får vi besluta efter det inventerats ibland våra trangiakök. Det ska finnas totalt 8  
  kompletta kök 
 - Utmanarna gör en inventering av våra kök. 

9. Övriga frågor 
 - Allmän diskussion om hängmattor.  
 - Övrig fråga från ledare: Önskemål om att vi har våra närvarolistor i ledarrummet och inte i 
 korridoren.   
 - Kort diskussion om Myshajk. Om någon avdelning är intresserad av det så kan vi alltid  
 ordna det. 

10. Avslutning och kommande möte 

Avslutas 20:30 

Protokollförare:     Justerare: 

____________________________________________________________________ 
Therése Magnusson    Camilla Persson (ordförande) 


