
Protokoll ledarmöte 2019 -02-10 

Närvarande:  
Camilla, Hans, Jörgen, Oscar.SS, Alf, Anders.Kv, Therése, Elias, Oscar.H 

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 Utvecklingsbidrag 7420:- (Patrull, Ledarkickoff och Scoutfrossa) 
 - Oscar.H och Camilla hade samtal med kommunen och fick bidrag för Ledarutveckling 
 - Föreningar kan söka bidrag två gånger/år. Vi söker genom samtal med kommunen och 

sedan görs en redovisning 
3.2 Värmeljus 
 - Kåren har fått in anmälan från två olika föräldrar att värmeljusen övertänt. Scoutshoppen 
är kontaktad vid båda tillfällena och de har inte hört någon annan ha fått samma fenomen. 
Scoutshoppen kan tänka sig att få ett prov från de som haft problem för att se om det uppstått något 
fel vid en speciell leverans. Kåren har även möjlighet att skicka tillbaka de vi inte fått sålt. 
Hur går kåren tillväga: 
Kåren börjar med att fråga de som haft problem med sina ljus om de har något ljus kvar som vi kan 
skicka till scoutshoppen för ev. analys. Därefter behåller vi de vi har kvar och inför kommande 
säsong så skicka vi med ett infobrev där restriktioner kring hur ljusen ska behandlas användas finns. 

4. Information från distrikt och förbund 
4.1 Distriktsstämma 24/3-19: - workshop på fm och möte efter lunch. 
 Sista anmälningsdag 11 mars och alla anmäler sig individuellt 
  

5. Rapport från kassör, bidragsansvarig och medlemsregistrerare 
5.1 Preliminärt överskott på ca 50 000 efter sluträkning 
 Fråga från kassören: Ska vi öka budget för bidragsdelen för de som åker på olika läger. 
 2018 tog ut mer än vad vi budgeterad. Vi kommer att öka budgeten inför kommande år 
 Bokslutet är på väg till revisorerna. 
  
  
5.2 - Jamboreegruppen - tips är att göra ansökan till bidrag från olika stiftelser. 

5.3 Interbook: 
 Kommunens nya datasystem för att föreningar ska kunna söka bidrag elektroniskt, och även  
se vad som betalats ut. Camilla och Jörgen har tillgång till systemet och Oscar.SS (kassör)  
ska läggas till. 

5.4 Statsbidrag (saknar underlag från spårare 1, Äventäckare och Äventyrare): 



  

6. Kårens och avdelningarnas aktiviteter 
6.1 Simhallen 10/3: 
 Finns förslag på inbjudan och var observant på att det är 2 h 

6.2 Verksamhetsberättelse (saknar Äventeckarna och Spårare 1): 
  
6.3 Ledarskap i kåren:  
 Ordförande och övriga styrelse 
 - Alla ledare är tillfrågade, nästa tanke är att bjuda in föräldrarna till ett föräldramöte.  

6.4 Inför kårstämman 11/3 
 - Therése fixar fika 
 - Påminn om motioner senast en vecka innan mötet 
 - Bokslut och budget 

6.5 Majblommor -  
 Intresse finns att sälja - avdelningarna  
 - Stå i centrum och sälj 
 - Jobba med avdelning 
 - Finns möjlighet till QR-cod 
 - 50 väskor och 70 påsar Elias beställer 

6.6 Info från avdelningarna 
 Äventäckana är inte så många scouter.  
 Kort diskussion kring kommande termin  

7. Läger 
7.1 kårläger 26-30/6 
 Grönebo Utanför Kisa 
 Utmanare, Äventyrare och Äventäckarna onsdag till söndag 
 Upptäckare och Spårare fredag till söndag 
 Hålla enkelt och ha en större aktivitet en gång om dagen 
 Tema SPEL 
 Finns ledare för äldre hela veckan, färre på de yngre, men de ska diskutera  
 Inbjudan att det behövs föräldrar ?? 
 Maten lagas patrullvis 
 Mia ordnar inbjudan och Hans jobbar på märke 
 Nästa möte 10/3 kl. 18:30 I Hanekind 
 - Slanor finns på plats 

7.2 Jamboree 2019 
  

7.3 Scouttrails: 



 Om någon avdelning är intresserad så kontakta ansvarig för projektet 
  
8. Scoutgården 
8.1 Avfuktare och dränering: 
 Har vi fått uppdatering? 
 Vad har vått och torrt gjort, Alf kontaktar 
 Elias tittar på mätningarna om fuktigheten till nästa möte 

8.2 Hallen: 

9. Övriga frågor 
9.1 Linköpings ungdomsråd: 
 De har årsmöte 23 april kl. 18:30 
 Kåren är medlem där 
 Sista anmälan 17 april 

10. Avslutning och kommande möte 
Kommande möte:  Infomöte/föräldramöte Onsdagen 27/2 kl. 18:30 
   Kårstämma Måndagen den 11/3 kl. 18:30 
Avslutas:    20:30 

Protokollförare:     Justerare: 

____________________________________________________________________ 
Therése Magnusson    Camilla Persson (ordförande) 

  



Vad kan vi ta upp på ett sådant möte: 
 - Hur kan föräldrar stötta verksamheten. 
 - Föräldraledarmot i styrelsen? 
 - Delegera ut uppgifter till andra utanför styrelsen 
 - Vad är föräldrars kompetens kring  
 - Sengångarna (reklam till föräldrarna) 
 - Allmän information kring terminen 
 - Stödja eller stötta kåren med sin kompetens som förälder 
 - Informatörer - Cicci och Håkan? 
 - Konsulenter - Linnea (går att prata och tips och material från henne) 
 - Kårläger - Hur vi jobbar med det 
 - Jamboree - Grupp, gemenskap som jobbar mot bidrag 
 - Större läger (typ Island….påsklovet) 
 - Upplevresorna (höstlovet) 
 - Utbildningar för ungdomar och ledare 
 - Ny ledare, ung ledare, ledare som varit längre i kåren, etc. 
 - St. George info 
 - Ska vi ha ngn enkät med tex namn och deras intresse - kunna hjälpa till, olika 

kunskapsområden (slöjd, brand, sjukvård, elektriker, naturlära) 
 - Föräldrarnas möjlighet till påverkan 
 - Behöver föräldrar till de yngre behövs till Kårlägret i sommaren


