
Protokoll styrelsemöte 2018-08-19 

Närvarande:  
Jörgen, Karin, Jon, Camilla, Hans, Tomas, Clas, Josephine, Therése, Oscar.H, Björn, Thomas.S, Alf, Anna-Karin, 
Johan, Åsa 

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 
Inga 
4.1 Demokratijamboree i Karlstad 9-11/11: 
 - Scouternas årsstämma på riksnivå.  
 - 10 sep ska det finnas motioner upplagda på nätet 
 - 10 okt ska man ha anmält sig om man vill åka 
 - Förra året ordnades buss, vet inte hur det ser ut i år. 
 - Vad gäller rösträtt får vi återkomma med 

4.2 TreMaHa 15-16/9 
 - Tävling för utmanare och vuxna, man behöver inte vara scout för att delta. Tre i varje  
 patrull.  
 - Motala anordnar tillsammans med distriktet 
 - Finns det intresse och man inte har ett helt lag så kontakta Camilla. Då kan man bli  
 hopslagen med andra som inte heller har tillräckligt med personer i sitt lag. 

4.3 Scoutfemkamp 29-30 sep 
 - 12 år och uppåt i Karlsby? (Motala anordnar) 
 - Tvåmannalag  

5. Rapport från kassör, bidragsansvarig och medlemsregistrerare 
5.1 Lägerbidrag Legend 
 Jörgen har påbörjat arbetet 

5.2 Nytt bidragssystem i Kommunen: 
 - Gäller närvarokorten som vi just nu skriver. 
 - Föreningsträff 27/8 där möte för info om det ny bidragssystemet. Agenda saknas för  
 träffen. 

5.3 Elektroniska formulär för nya medlemmar: 
 - Om föräldrar själv fyller i det elektroniska formuläret så har de koll på vilka uppgifter som 
 vi använder oss av. 
 - Kommer att finnas en länk att följa, men den fungerar inte riktigt på vår hemsida som det 



 ser ut just nu. Så vi fortsätter just nu som vi brukar 
 - Diskussioner fördes kring uppgifter som får användas vid tex läger, hajker etc. Att vi  
 lämnar ut dokument inför varje tillfälle samt att inga uppgifter ska sparas efteråt.   
 Personuppgifter ska köras i dokumentförstöraren 
 - Camilla har dokument kring information om uppgifter som ska lämnas ut vid ny   
 registrering 
 - Hur gör vi med redan inskrivna medlemmar?  
 - Tänk på att inte spara på dokument, bilder etc på sin egna dator, de måsta raderas. 

6. Kårens och avdelningarnas aktiviteter 
6.1 Rekrytering i skolan 
 - Tisdagar kommer Spårarna att träffas. 
 - Helena sätter upp lappar på skolan för att sprida information 
 - Hemsidan, Fb 
 - Clas och Helena försöker lösa ett besöket på skolan. 

 - Camilla fick mail från Valla ang att de har många scouter som vill börja hos dem, men de 
 har inte plats till alla. Valla får tillåtelse att hänvisa till Kärna Scoutkår för att se om vi har 
 platser ledigt i våra grupper. 

6.2 Prova-på-möte 28/8 
 - 17:30-18:30 
 - Föräldramöte inne med Camilla, Cleas och Helena 
 - Äventäckare - Bygger tält 
 - Äventyrare - A-bro  
 - Upptäckare - Livlina samt en aktivitet till 
 - Utmanarna: Eld med Grilla korv och saft 
 - Jörgen håller ihop gruppen och tar samling och uppdelning av grupper 

6.3 Ullmax: 
 Carina (Ullmax-ansvarig) har beställt uppgradering av väskan inför hösten. 
 - Kick off i Linköping 3 Oktober. Finns det intresse för någon ledare att gå? 
 - Vi fortsätter jobba med försäljningen av Ullmax som vi gjort under tidigare år? 

6.4 Scoutdag på Kärna Skola: 
 Therése har haft kontakt med Sleman (fritidsledare på kärna skola), en dag (tisdag eller  
 tordag) under vecka 36 kommer skolan ha olika aktiviteter med inriktning mot scoutning.  
 Kärna scouter är inbjudna till att hjälpa till. Det är ett bra sätt att synliggöra scouterna för  
 eleverna. Therése och Josephine kommer att delta och hjälpa till med bla knopar. Finns det 
 fler ledare som är lediga eller har möjlighet att hjälpa till så är ni välkomna att delta. Nytt för 
 i år är att skolan kommer ha samarbete med hembygdsgården och ha aktivitet där med. 

6.5 Läget på avdelningarna 
 Har ni scouter som slutar på avdelningarna, bytt adresser etc. så skicka direkt ett mail till  
 asascout@icloud.com  
OBS!  Åsa har ny mailadress!  
  
6.6 Ledarträff:  

mailto:asascout@icloud.com


 - Hur får vi med ledarna på träffar? 
 - Ex: Kickoff med dels allmän information, samarbetsövningar, guidning av lokal och  
 material på scoutgården samt äter ngt tillsammans. 
 - När passar det i tid att ha ett möte? 
 - Diskussion om Trygga möten. Hur många har vi som behöver gå det kommande året? 
 Mötesträff i oktober förslagsvis höstlov alternativ i November. Återkommer med exakta  
 datum. 

7. Läger 
7.1 Världsjamboree 2019 
 - Nu har alla fått veta att de kommit med eller inte. 
 - Det kommer att ske en träff för de scouter som ska åka för att göra upp en plan för  
 kommande år. Mail kommer att skickat ut till berörda. 
  
8. Scoutgården 
8.1 Städning: 
 Lista kommer att skickas ut till ledarna.  
 - Spårare 2 börjar städningen. Spårare 1 har ingen städning under höstterminen. Utmanarna 
 har ingen städning alls. 
 - När man städat klart sin vecka så skickar man ett mail till gruppen efter som ska städa och 
 informerar om att det är deras tur. Detta för att synliggöra att man gjort en ordentlig  
 grundstädning där tvätt är tvättad, material finns på plats etc. 

8.2 Fukt under huset samt pumpar 
 - Företaget Vått och Torrt har varit på scoutgården och tittat på problemet vi har under huset.  
   Just nu finns det två sändare under huset så vi kan följa hur fuktigt vi har det 
 - 100% luftfuktighet när fläkten är avslagen. När fläkten är igång så ligger det just nu på ca 
 76 %. Just nu hjälper den lite. 
 - Hur löser vi detta? Något behöver göras, men vad? köpa ny avfuktare? Stor kostnad.  
 - Finns det andra företag som kan hjälpa oss? 
 - Kan det hjälpa att dränera runt hela huset istället för bara ena sidan? 
 - Alf tar kontakt med Vått och torrt igen och se vad deras lösning är. 
 - Gården ligger vid kärna Mosse. Det finns fukt runt oss hela tiden. 

9. Övriga frågor 
9.1 - Terminsprogram 
 Finns färdiga program på scoutgården 

9.2 Legend 2018: 
 När lägret var slut fanns mycket bröd kvar så det fick kårerna ta hem. Nu finns det gått  
 om bröd inför hajker. För notis så inför varje hajk, scoutträff etc som torrvaror behövs så  
 titta i skåpen i köket. Det finns massor av torrvaror där. 

9.3 Sensus 
 Tänk på att det finns pengar att söka från sensus. Material eller verktyg kan vi få för. Var ute 
 i god tid så att vi tex kan skicka fakturan till sensus direkt 



10. Avslutning och kommande möte 

Avslutar mötet 20:30 

10.1 Styrelsemöte 23/9 (rutiner kring GDBR, Ny kassör Oscar) kl. 19:00  
 Det är ett öppet möte så alla får komma om de vill 
10.2 Ledarmöte 14/10 

Avslutas  

Protokollförare:     Justerare: 

____________________________________________________________________ 
Therése Magnusson    Camilla Persson (ordförande) 


