
Styrelsemöte 2019-08-20 
 

1. Mötet öppnas 
Ordförande öppnar mötet. 

2. Val av protokollförare 
Tomas Björn väljs till protokollförare. 

3. Föregående protokoll och avstämning av vad som hänt 
Inget har hänt sedan senast. 

4. Information från distrikt och förbund 

- Ordförande informerar om information från distrikt och förbund: 

Scoutforum 13-15 sep i Sparreholm (anm 31/8) 

Leda kår 21-22 sep i Muggebo (anm 8/9) 

5. Kårens ekonomi och bidrag 

- Halvårsrapport (5.1) 

Ligger plus 

Vifolka och Hanekind har inte betalat för Gaming Camp. 

Oscar S ska kolla på driftkostnad eftersom att den har varit mycket högre än tidigare år. 

Ullmax har sålt dålig senaste år styrelsen ska vara mer aktiva med att göra reklam. 

 

- Bidrag till äventyr (5.2) 

Dessa bidrag beviljas av styrelsen: 



World Scout Jamboree 2019 

Vincent Norberg 3000kr 

Jennifer Kvist 3000kr 

Tomas Björn 3000kr 

Linnéa Lundin 3000kr 

Oscar Hägg 3000kr 

Elias Kalén 3000kr 

Island resan 2019 

Jon Danielsson 890kr 

 

- Gaming Camp, ekonomi (5.3) 

Vifolka och Hanekind har inte betalat för Gaming Camp. Oscar S påmminer. 

Borde gå ca 15000kr plus på lägret 

 

- Världsjamboree 2019, ekonomi (5.4) 

Jamboree gruppen har ett summa på 18923 som delas upp till folk som har hjälpt till att 
samla in pengar till Världsjamboreet. 

6. Kårens och avdelningarnas aktiviteter 

- Hemsidan (6.1) 

Ska vara uppdaterad senast den 2/9-19 

Therése och Elias ska hjälpa till att flytta från den gamla till den nya hemsidan. 

- Ullmax (6.2) 

Se tidigare punkt 5.1 

 

- Samarbete med radioföreningen (6.3) 



Radioförening ska hjälpa kåren med bland annat Jota-Joti och på andra aktiviteter. 

I gengäld vill de ha något lite skåp på scoutgård och möjligt att utnyttja scoutgården på 
vardagskvällar. 

 

- Ny avdelning och prova på (6.4) 

Björn och Josephine ska informera i skolan om scouting. 

Olika avdelningar ska göra olika uppgifter på prova på dagen. 

Olika aktiviteter är: 

● Livlina 
● “Kims lek” skogen 
● A-bro 
● Korv 
● Tält 

 

- Terminsprogram (6.5) 

Tomas har gjort en mall för terminsprogrammet som ska skickas ut till ledare. 

Tomas och Camilla ska kolla på datum för Medlemsmöte. 

 

- Föräldramöte? (6.6) 

Har varit ett par stycken under senaste året men har varit väldigt dålig uppslutning. 

Syfte är att få tag på nya föräldrar. 

Föräldrarträff den 17/9 

 

- Arbetsdag (6.7) 

Arbetsdag sätts till söndag den 6 oktober 9.30   

 

- Adventsmarknad ICA 30/11 och/eller Hembygdsföreningen 8/12 (6.8) 

Göra reklam för adventsmarknad på hembygdsföreningen.  



Utmanare har bak hajk för ICA 29/11 - 30/11 

- Annat inför nya terminen? (6.9) 

Inget annat om nya terminen. 

7. Läger 

- Vasalägret (7.1) 

Vasalägret i Kalmar för att fira 500 sedan Gustav Vasa landsteg på stensö udde. 
Står att det inte finns något utmanarprogram. 
Är mellan 27/7 - 1/8. 

- Andra sommaridéer? (7.2) 

Inga andra sommaridéer. 

8. Kårutveckling 

- Ledarutveckling, oktober 

Ledarutveckling den 20/10. 

9. Scoutgården 

- Uthyrning, ansvar och pris (9.1) 

Fredrik ska ta över från Anders. 
Styrelsen ska höja pris för uthyrning. 

- Städning (9.2) 

Therése gör ett schema för städning. 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

11. Avslutning och kommande möte 
Ordförande avslutar mötet 

 
 
 


