
Extra styrelsemötes minnesanteckningar 2019-11-05 
Närvarande: Therése, Camilla, Elias 

1. Mötet öppnas 

2. Val av protokollförare 
- Therése 

3. Information från distrikt och förbund 
-  

4. Kårens ekonomi och bidrag 
4.1 Redovisningskväll 5/12 hos kommunen 
- Samtidigt som Grötfesten. Camilla intresserad. Camilla skriver ut lite punkter och 

skickar ut till övriga i styrelsen för respons.  

4.2 Stadsbidrag 
-Maila patruller till Åsa innan jul 
- Sensus - Therése prata med Jörgen ang hur han vill göra med underskrifterna. Om 
avdelningsledare gör det själva eller Jörgen löser det. 

5. Kårens och avdelningarnas aktiviteter 
- 5.1 Ullmax 
- Säljs i samband med grötfest, föräldramöte, uppstart av termin 
- Hänger ett par plagg i tamburen, lite sänkt pris 

Adventsförsäljning: 
- Materialet är packat, och det finns föräldrar som hjälper till att pricka av vilka som 

tagit emot kassar 

- 5.2 Adventsmarknad ICA 29 och 30 november 
- Några föräldrar har anmält sig till att kunna hjälpa till och förbereda 
- Oscar H har kontakt med Ica 
- Torsdagen 21 kl. 19:00 
 Möte till förberedelser för att ta fram material som behövs till Icaförsäljningen. 
- Upptäckarna står på fredagen och Spårarna på lördagen 
- Äventyrare bakar på måndagens scoutträff som ska vara till försäljning under 

fredagen 
- Utmanarna bakar på sin bakhajk på fredagen som ska vara tills på lördagen. Blir 

det över så säljer vi det på adventsmarknaden. 



5.3 Julmarknad hembygdsgården 8 december (Äventyrare och Utmanarna får i första 
hand en förfrågan om att hjälpa till, gäller både ledare och scouter) 
- Vi kommer att få vara inne med vår försäljning och stå ute med krabbelurerna 
- Therése skickar ut anmälan till utmanare och Äventyrare  

6. Läger 
6.1 Vasalägret? 
- Utmanarna får åka som deltagare 
- Om det blir av så träffas man innan och förbereder för upplägg och material, prata 

om tips och idéer hur man kan underlätta rutiner på lägret. 

- 6.2 Ett mail ska skickas ut och höra vad ledarna är intresserad av, sommarläger 
eller ett kårläger i maj/juni 

7. Kårutveckling 
7.1  Ledardag flyttad 
- För få deltagare anmälde sig under hösten så den är nu flyttad till Tisdagen den 14 

januari. Anmälan är utskickad 

7.2  Föräldramöte 
- Finns förälder som anmält sig till olika gruppen, det gäller att passa på att använda 

oss av deras hjälp. Blandannat till julförsäljningen och julmarknaden 
7.3  Trygga möten 
Prata med Åsa om vilka som ska gå och börja gå 

8. Scoutgården 
8.1 Uthyrning, ansvar och pris 
- Nya priser gäller från 2020. 
- Justera uthyrningen av storhelg (läs i …..vilka det gäller) 
- Ha ett tidigast datum för när man kan hyra - Bästa är direkt efter våra 

terminsprogram är satta så avdelningarna får chans till att hyra lokalen i första 
hand. Man har alltså chans att boka upp sig från jan fram till höstterminens start 
och från höstterminens start gäller fram tills vårterminens program skrivs 

8.2  Städning, ansvar städmaterial 

8.3  Elförbrukning och avtal 
- Behöver vi justera något? 

8.4  Värmepump 
- Björn har pratat med vvs och de ska åtgärdas  



8.5  Brandöversyn 
- Titta igenom och uppdatera pärmen, se till att det finns brandfilt och brandsläckare 
- Camilla har till uppgift att kolla upp hur många personer som får vistas i vår lokal 

samtidigt. 

9. Övriga frågor 
- 9.1 Radioklubben 
- De har hyresavtal med oss en termin i taget. 
- Möbleringen - bibehålla den stora soffan i stora rummet och den svarta soffan ska 

in i lilla rummet. 
- Elias har i uppgift att se över om vi kan göra en kårlogga. En logga som kan finnas 

på våra dokument inom kåren, terminsprogram, hemsida etc. 

10. Avslutning och kommande möte 
- Avslutar 20:38 
- Söndagen den 17/11 kl 19 

Minnesanteckningsansvarig:  Justerare: 

Therése Magnusson   Camilla Persson 


