
Protokoll ledarmöte 2019-03-31 

Närvarande:  
Camilla, Oscar.H, Jörgen, Anders ka, Elias, Oscar.SS, 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 Ok,  

4. Information från distrikt och förbund 
4.1 Distriktstämman: 
 - Elias och Oscar. H var där. En info var att det diskuterades om möjligheten att justera   
gruppindelning i tävlingen tre-ma-ha. Att använda sig av åldersindelning i stället för kön. 
 - Ekonomin går plus för dem 
  
5. Rapport från kassör, bidragsansvarig och medlemsregistrerare 
5.1 Sensus: 
 Jörgen informerar: Studiecirklarna har startat upp. 
 Vi kan söka pengar för material och för utbildningar. 

5.2 Stadsbidrag: 
 14 000 har kåren fått i bidrag. 

5.3 Utvecklingsbidrag: 
 Ledarutveckling 
 Om någon i kåren vill jobba med att söka bidrag till vårt sommarläger så hör av er till   
styrelsen snarast 
  
5.4 Bidrag som scouterna kan söka till äventyr  
Styrelsebeslut: 
 Styrelsen har fått in 4 ansökningar om bidrag för äventyr. Styrelsen har beslutat att bevilja  
alla fyra ansökningarna 
 Inkomna och beviljade ansökningar 
 3 scouter som ansöker om Jamboree: 
 Rebecca Magnusson, Martin Persson och Oscar  Stolt Svensson 3000 kr/person 
 1 scout ansöker till vårens Islandsresa: 
 Emil Whålström 890 kr  
 Pengar betalas ut när scouten fått beviljat sin plats 



6. Kårens och avdelningarnas aktiviteter 
6.1 Majblommor: 
 Majblommorna är beställda. De kommer till scoutgården mellan den 4 - 8 april 
 Försäljningstart 11 april kl. 12 
 En ansvarig/avdelning som gör noteringar kring vilka som säljer etc. 

6.2 Inköp skjortor och märken: 
 kommer att göras inför St. George 

6.3 St. George:  
 Beställa skjortor/halsdukar och märken. 
 Jamboreegruppen håller i korv och fika försäljning 

6.4 Rapport från avdelningarna: 
 - Upptäckarna: Inför hösten kommer flertalet av ledarna sluta pga olika orsaker 
 - Äventyrarna-provade på ju-jutsi. En bra aktivitet för scouterna att prova på och ett bra tips  
inför hösten. 
 Pratade allmänt om antal ledare som är kvar efter hösten. Mer detaljer kring höstens grupper 
 kommer att diskuteras nästa möte. 

7. Läger 
7.1 Kårläger 26-30 juni 
 - Inbjudan och anmälan skickas ut denna veckan 
 - Matplanering - Ett tänk finns 
 - Programplanering - Påbörjat med lite namnlekar och samarbetsövningar. Jobbar vidare   
med kårens tre boxar med spel och aktivitetstips 
 - Vi kommer att ha ett samarbete kring ledarna mellan grupperna då någon grupp kommer  
ha färre ledare med sig. Försöker få in föräldrar som får specifika uppgifter samt att de inte  
behöver betala ngt om de följer med 
 - Jörgen ser över om det finns trefas och slanor 

7.2 Jamboree 2019 
 - Fika på St.Georg 
 - Bidragsansökan 
 - Majblommor - Räknar med att stå i stan torsdagen och fredagen. Lämnar man in sin   
intjänade del till jamboreegruppen så lämnar kåren sin procent till gruppen 
  
8. Scoutgården 
8.1 Avfuktare och dränering: 
 Anders. Kv har bytt pumpen 
8.2 Hallen: 
 Är ok, inget hål i taket längre 
8.3  Arbetsdag 7/4 kl. 15 
 Alla medlemmar får inbjudan, Fika/frukt 

9. Övriga frågor 
9.1 : 
  



10. Avslutning och kommande möte 
Söndagen den 19 maj 
Styrelsemöte kl. 18:00-19:00 
Ledarmöte startar kl. 19:00 
Då kommer diskussioner kring höstens grupper och ledare. Bra om alla avdelningarna tänker till 
och har ett par olika förslag på tankar och upplägg. 

Mötet avslutades:  kl. 20:20 

Protokollförare:     Justerare: 

____________________________________________________________________ 
Therése Magnusson    Camilla Persson (ordförande) 


