
Styrelsemöte 2019-11-17 
 

1. Mötet öppnas 
- Av tillfällig ordförande för mötet Åsa 

2. Val av protokollförare 
- Tomas väljs till protokollförare 

3. Information från distrikt och förbund 
- Scoutfrossa 31/1-2/2 

 

4. Kårens ekonomi och bidrag 
- Patruller och stadsbidrag 

 

5. Kårens och avdelningarnas aktiviteter 
- Grötfester 
- Ingen Jamboree-grupp 
- Märken och skjortor ska vara “beställda” senast den 24/11 hos Elias. 
- Lotter 2 ringar per kväll, Elias fixar 
- Jamboree och Islands-berättelse WSJ utmanare, äventyrare och upptäckare, Island Spårare 2 
- Värma gröt och plocka fram utmanare plockar fram på måndagen 
- Matinköp Elias fixar gröt 
- Adventsmarknad ICA 29-30/11, planering 21/11 Elias och Camilla går på planerings mötet, 

spårare och upptäckare säljer, äventyrare bakar till fredag, utmanare bakar till lördag. 
- Julmarknad hembygdsgården 8/12 Äventyrare och Utmanare säljer. 
- Verksamhetsberättelse per avdelning ska senast göras efter jul 
- 14/1 ledarkväll där man ska lära sig hur man gör ett terminsprogram. 
- Terminen börjar v. 4 
- Terminsprogramet ska vara klara senast 16/1 

 



6. Läger 
- Vasalägret 27/7-1/8 eller andra sommaridéer? 
- Camilla skickar ut till ledare ifall några vill åka som ledare till Vasalägret. 
- Ifall man ska åka så ska man ha möten om hur det funkar praktiskt på lägret. 
- Kårläger någonstans i Maj - Juni 

 

7. Kårutveckling 
- Hemsidan Therese ska kolla när och hur man ska fixa hemsidan. 
- Ledardag flyttad till 14/1 

 

8. Scoutgården 
- Uthyrning, ansvar och pris 
- Datum släpps efter att avdelningar har fått göra sina program 
- Elavtal 
- Camilla kollar på hur Elen funkar 
- Värmepump 
- Pumpen är utbytt 
- I torsdags var det väldigt varm i scoutgården. 
- Brandöversyn  
- Köpa in nya brandlarm till huset. Oscar H kollar med Elias ifall han fixar 
- Camilla ska kolla hur många som får vara i lokalen 

 

9. Övriga frågor 
- Radioklubben får vara i scoutgården varje onsdag på våren också. 

- Kanske få hjälp av dem för att bygga flera olika saker. 
- Blivande ordförande  
- Valberedningen söker en ny ordförande. 
- Nyklar för omyndiga är tillåtet. 
- Sjukvårdsmateriel samt allmänt behövligt materiel till lokalen ska kompletteras. 

 

10. Avslutning och kommande möte 
- Styrelsemöte den 19/1 klockan 19:00 


