
Protokoll ledarmöte 2018 - 11 -25 
Närvarande:  
Elias, Camilla, Hans, Åsa, Clas, Lena, Jon, Oscar H,oscar SS, Jörgen, Therése 

1. Mötet öppnas 
Camilla förklarar mötet öppnat 

2. Val av protokollförare och justerare 
Therése och Camilla utses till protokollförare samt justerare.  

3. Föregående protokoll och avstämning av vad som hänt 
3.1 underskrivet och klart 

4. Information från distrikt och förbund 
4.1 Info och julbord KO och en till 9/12 
 Jörgen har anmält sig till eftermiddagens adventsminglet.  
 Kårordförandeträff med info och mingel 16:30. Camilla och Oscar.H intresserad. Camilla  
anmäler  

4.2 Scoutfrossa 2-3/2 för utmanare och ledare: 
 - 2 distrikt anordnar scoutfrossa i Jönköpingstrakten 
 - workshop 
 - Möjlighet att gå olika ledarutbildning 
 - Finns intresse så anmäl er. Samåkning kan ske trots man går olika utbildningar 
 - Det ekonomiska får vi återkomma till 
 - Anmälan är öppen, sista anmälan 25 dec. 
  

5. Rapport från kassör, bidragsansvarig och medlemsregistrerare 
5.1 Ny kassör: Inget nytt 
  
5.2 Utvecklingsbidrag från kommunen: 
 Camilla och Oscar har varit på möte, men väntar på återkoppling  

5.3 Uppdatering av medlemsregistret: 
 Avdelningarna ska inte glömma ordna kommunens närvarokort då Jörgen behöver dem. 

5.4 Stadsbidrag: 
 - Åsa informerar: Avdelningen ska ha uppdaterat avdelningarna med scouter,    
patrullindelning (minst 5 per patrull) 
 - SENAST 15 december lämnas till Åsa. 
 - Ha gärna årsmöte innan terminens slut men det går att ha mötet i januari om behovet finns. 
 - Vi söker bidrag för patruller och ha namn på patrullerna (inte siffror) 

6. Kårens och avdelningarnas aktiviteter 
6.1 Julförsäljning, redovisning senast på grötfest: 
 En ledare på varje avdelning är ekonomi-ansvarig som sedan redovisar till kassören. 
 - Materialet som blir över lämnas tillbaka till scoutgården 



6.2 Julmarknad på ICA: 
 - Plocka ihop materialet 
 - Bemanning 
 - Dålig bemanning på fredagens aktivitet, hur gör vi? Hans kan hjälpa till att skjutsa material  
 till ica om någon annan tar emot. Camilla och Hans kan hjälpta  till även på lördagen att   
skjutsa om behovet finns. 
 - De som städar och plockar undan på lördagens eftermiddag på ica måste se till att det är   
ordentligt städat 

6.3 Grötfesterna:  
 - Lotterier (Anders Ka, inköp) 
 - Priser  (Alf ordnar) 
 - Mat (Camilla beställer) 
 - Frivilligt bidrag i grytan (Jamboreegruppen behåller summan när alla utgifter är avdragna) 
 - Fördelning Jamboreegruppen - Allt förarbete, maten, lotter etc  
 och Avdelningsledare (disk och städning) 
 - Reseberättelse från Budapestresan (mån och torsdag) 

6.4 Rapporter från avdelningarna 
 - 1 dec ska utmanarna till jujutsuträning 
 - Spårare 1 på listan är de 24 st, har just nu en timmes aktivitet som kan tyckas kort tid 
 - Äventäckarna just nu 11 scouter 
 - Hur ser våra avdelningar ut? Behöver det göras justeringar inför våren? Vissa avdelningar  
har scouter men inte ledare samt vissa har ledare med inte scouter. 

6.5 Terminsstart VT-19 
 - Jon tar uppgiften kring grunderna till terminsprogram (man får en mall, skriver in   
terminens grunder, datum, gemensamma aktiviter, uppdatera styrelse, se till att det finns   
samma) 
 - Terminsprogrammet ska vara klart 12 januari 
 - De som har aktivitet samma dag, se till så inte tex det krockar med användandet av köket 
 - Uppstart v.4 alternativ v. 5 

 Kick-off Camilla skickar ut ett doodle dokument till de nyaste ledarna och hör om intresset  
finns att ha en träff 
 - Lära känna kåren, lokalerna, ha diskussioner, äta mat etc 

7. Läger 
7.3 VärldsJamboree 2019 
 - Grupperna förträffar är på gång 
 - Julmarknadern på hembygdsföreningen är i planering 
 - Grötfesterna är under planering 

7.4 Scouttrails 
 De vill ha stigar i Omberg filmad. Finns det intresse att gå sträckan. Kan vara bra aktivitet  



till utmanarna, äventyrarna och sengångarna? Avdelningarna tar upp till diskussion på mötet. 

7.5 Kårläger: 
 - Ska vi ha ett längre läger för scouterna då det inte blir ngt större veckoläger. 
 - Vill vi ha ett kortare läger? 

8. Scoutgården 
8.1 Avfuktare och dränering: 
 Vått och torrt -  Alf har varit i kontakt med dem. Mer info kring detta på nästa möte 
 - Vi har 3 sensorer samt en mottagare som har koll på luftfuktigheten i lokalerna. 
 - Elias informerade om siffror kring luftfuktigheten. Om intresse finns att veta detaljer så har 
 Elias dem. 

8.2 Dörren: 
 - Jörgen pratar med Mattias.S om dörren och lägger upp en plan för den. Bytas, åtgärdas? 
 - Vi använder just nu inte den ingången till lokalerna 

9. Övriga frågor 
9.1 Camilla kommer att avsluta sitt ordförandeskap i kåren, rekrytering pågår 
9.2 Utmanarna informerar om inköp: Elvisp och Brödrost  
9.3 De som beställt märken till grötfesten så finns det nu i ledarrummet. 

10. Avslutning och kommande möte 

Kommande möte: Inget fast möte just nu 

Avslutas:  20.35 

Protokollförare:     Justerare: 

____________________________________________________________________ 
Therése Magnusson    Camilla Persson (ordförande) 


