
Styrelsemöte 2019-09-15

Närvararande: Camilla Persson, Hans Persson, Oscar Hägg, Jörgen Danielsson, Anders Kvist, 
Oscar Stolt-Svensson, Åsa Liedberg, Tomas Sjödin, Jon Danielsson

1. Mötet öppnas
1.1 Camilla förklarar mötet öppnat

2. Val av protokollförare
2.1 Jon Danielsson utses till protokollförare.

3. Föregående protokoll och avstämning av vad som hänt
-

4. Information från distrikt och förbund
4.1 Leda Scouting 12/10 (anm. 28/9) (rekommenderas till ledare bland de yngre utmanarna)
Alla ombedes sprida information, checka sina kalendrar om man kan, etc.

4.2 Barnkonventionen, serie med föreläsningar
Barnkonventionen har upphöjts till lag vid årsskiftet. Information från BRIS på LUR -
umgdomsrådsmöte. Inget som rör kåren mer än att de som är intresserade uppmanas delta.

5. Kårens ekonomi och bidrag
5.1 Gaming Camp, ekonomi
Faktura från Svenska kyrkan i Kisa har ännu inte nått kassören trots upprepade påminnelser. 
Lägret gick 15000 kr plus.

5.2 Sensus, nya studiecirklar
Studiecirklar ska startas i veckan som kommer. Kåren vill centralisera administrationen, men 
Sensus kräver en unik ansvarig för studiecirkel.
 
5.3 Utvecklingsbidrag
Förra året fick kåren pengar för ledarutveckling. Förslag på framtida utvecklingsbidrag är att 
arrangera utökat ”Prova-På-Scout” för andra åldrar än vanligtvis 8-åringar. Annat tips är att 
värva Liu-studenter som vill fortsätta vara scout-aktiva när de pluggar på annat ort än hemma.
Flera tips på bidrag är välkomna.

5.4 Swish
Banker har års/transaktionsavgifter som kåren vill undvika. Länsförsäkringar lär ha en lösning
som kan vara ok. I dagsläget används ofta Camilla Perssons privata ICA-konto.

6. Kårens och avdelningarnas aktiviteter
6.1 Nya medlemmar
18 spårare_1 och därtill 8 nya ledare.

6.2 Avdelningar till medlemsregistret (VIKTIGT!)
Möjlighet att registrera nya medlemmar på kärna scoutkårs hemsida. 
Ledare och scouter behöver flyttas till rätt avdelning i medlemsregistret.
Varje avdelning mailar en deltagarlista samt ledare för till asaliedberg@icloud.com

mailto:asaliedberg@icloud.com


 

6.3TreMaHa – funktionärer
Kärna-Hanekind arrangerar. Funktionärer saknas. I skrivande stund finns krävda 10 lag. Detta 
Pågår 28/9-29/9, lördag kväll till söndag kl.07:30 – kl.15:00. 

6.4 Ullmax
2/10 Kommer någon och berättar om Ullmax. Reklam i hallen. Mer info ska ges inför hajker. 
Modeshow på grötfest. Alla uppmanas göra reklam på sina arbetsplatsers fikarum, etc.

6.5 Skjortbeställning?
30/9 skickas beställning av nya skjortor.

7. Läger
7.1 Jota/Joti
Inbjudan är gång.
 
7.2 Vasalägret
Kalmar. Intresseanmälan? Mer om sommarläger 20/10, ledarutveckling.

7.3 Andra sommaridéer?
Vässarö. Båt från Grisslehamn. Boka veckor, ta med tält och kök. Mycket färdiga aktiviteter, 
många att umgås med. 

8. Kårutveckling
8.1 Ledarutveckling, 20 oktober
Träff ledd av Mia Thun som kan utmynna i ett program för våren. 

8.2 Föräldramöte
Linnea som är scoutkonsulent. Ledarrekrytering bland upptäckare, spårare_2.

9. Scoutgården
9.1 Uthyrning, ansvar och pris
Fredrik Eklöv tar över som stugvärd efter Anders Karlström. Höjning för icke medlemmar.
Köp in mer porslin, plastmuggar, plastassieter som räcker åt 50 personer? Inventera. 
Var står det hur många som får vistas i lokalerna med tanke på brandsäkerhet? 

9.2 Städning
Lista finns. Påminnelse-mejl behövs vid byte av städveckor. Tips är att utnyttja föräldrar mer 

9.3 Elförbrukning
42kWh/dygn, 1500kr/månad. Loggning från augusti visar att avfuktaren håller 75% under 
huset. Som test blev fuktigheten 85% när avfuktaren stängdes av för ett dygn. Behövs ny 
avfuktare, service? Kan undertrycket som skapas av avfuktaren undvikas med kontrollerad 
tilluft?
Varifrån och hur kommer fukten in? Är stuprören och andra rör för dagvattnet täppta? 
Dräneringspumpen i brunnen bakom huset fungerar.



9.4 Arbetsdag 6/10 kl 9:30
Camilla sammanställer arbetsuppgifter och skickar ut. ( Gäller även radioklubben ).
11. Avslutning och kommande möte

Mötet avslutades: kl. 20:20

Protokollförare: 
 Jon Danielsson

Ordförande:
 Camilla Persson


