
Protokoll för Kärna Scoutkårs styrelsemöte 2018-10-14

Närvarande:

Anders Ka, Elias, Oscar H, Oscar SS, Camilla, Alf, Tomas

1. Mötet öppnas
1) Camilla förklarar mötet öppnat.

2. Val av protokollförare och justerare
1) Elias väljs till protokollförare, Camilla och Oscar SS utses till justerare.

3. Föregående protokoll och avstämning av vad som har hänt
1) Föregående protokoll läses inte igenom.

4. Information från distrikt och förbund
1) Demokratijamboreen togs upp men ingen av de närvarande hade några nyheter att

dela med sig.
2) Camilla tipsade om konsulenterna Linnea och Adam som man kan höra av sig till 

för att få inspiration eller idéer.
3) Första helgen i februari (1-3) arrangerar de östra distrikten (Nordöstra Götaland, 

Norra Småland och Dacke) evenemanget Scoutfrossa. Scoutfrossa kommer vara 
en samlingsplats för utmanare och ledare där åtskilliga workshops och 
utbildningar kommer finnas för den som vill delta.

5. Rapport från kassör, bidragsansvarig och medlemsregistrerare
1) Snart får vi en ny kassör i form av Oscar SS. Just nu överlämnas det sista.
2) Nytt bidragssystem i kommunen tas upp. Detta är de viktiga förändringarna;

i. Man får mer bidrag för tjejer än för killar
ii. Lägerbidraget försvinner

iii. Istället ska man ha en dialog årlig med den ansvariga på kommunen om 
hur man jobbar för att förbättra sin förening

6. Kårens och avdelningarnas aktiviteter
1) Ledarträffen den 30 oktober ställs in på grund av att för få nya ledare har anmält 

sig, vilket är den prioriterade målgruppen. Höstlovet verkar inte vara en bra 
tidpunkt för sådana aktiviteter. De nya ledarna har istället fått frågan när de kan.

2) Snart sker en beställning från Ullmax, om du vill ha något så får du skynda dig.
3) Årets julförsäljning har nu grovplanerats och beställningen är lagd. När 

leveransen kommer efterfrågas hjälp med att packa ner allt i kassar.
4) Inför julmarknaden blir ungefär som förra året där de gamla bakade och de unga 

sålde. Oscar eller Alf kontaktar Ica.
5) I år blir det tre grötfester som jamboreegruppen tar hand om. Efter klagomål blir 

det avdelningsledarna som stänger för dagen. Nytt för året är även skumtomtar, 
som kommer ersätta clementinerna. Gällande fackeltåg så har inget beslut tagits, 
utan det är upp till avdelningarna hur de själva vill göra. Avdelningarna påminns 
beställa märken, och i samband med det går det även att beställa annat från 
Scoutshoppen om man missade förra tillfället.

7. Läger
1) Nu har alla svenskar blivit tilldelade en avdelning, totalt blir vi cirka 2000 

svenskar och den tredje största kontingenten som ska till USA. För alla berörde 
hölls ett möte 15/10.



8. Scoutgården
1) Vid flera tillfällen så har städningen av scoutgården varit bristfällig. Håll koll på 

när det är er tur att städa och plocka undan om nu smutsat ner under ert möte.
2) Vad gäller avfuktaren och dränering så är läget oförändrat. Vått och torrt ska serva

avfuktaren och offert är sökt för dränering.
3) Johan har mätt vattennivån i marken under huset. Just nu ser det bra ut, men lågt 

vattenstånd råder.
9. Övriga frågor

1) Inga övriga frågor ställdes.
10. Avslutning och kommande möte

1) Mötet avslutades 20:15. Nästa möte är den 25/11.

Justerare: Justerare:

__________________________________ __________________________________

Oscar Stolt Svensson Camilla Persson (ordförande)

Protokollförare:

__________________________________

Elias Kalén


