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Styrelseprotokoll  

Sunderby scoutkår 

Datum: Södra Sunderbyn 2020-05-28 

Plats: Grundet 

Löpnummer: 3 

 

Deltagare 

NÄRVARANDE 

Ordförande Åke Ohlsson 

Sekreterare Anna Hedkvist 

Kassör Jenny Lindmark 

Ledamöter Carin Sjölin  
Kristina Synnes – deltog via telefon 

FRÅNVARANDE 

Ledamot Lars Salander  
Erik Lindblom 

Ersättare Daniel Andersson 
Lasse Nykänen 
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Dagordning 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnar mötet. 

2. SAMMANTRÄDETS BESLUTSMÄSSIGHET 

Styrelsen konstaterar att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar. 

3. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE 

Beslut:  att godkänna dagordningen enligt förslag. 

4. EKONOMI 

Det är ännu inte klart med överförandet av alla uppgifter till ny kassör. Jenny har inte fått svar från 

någon bank. 

5. AVSLUTNINGSHAJK? 

Styrelsen diskuterar om vad som kan vara lämpligt och kommer fram till att avdelningarna avslutar 

var för sig.   

Beslut:  

1) att alla bokar högst en natt på Grundet hos Daniel Söderström och Mattis hos Åke Ohlsson. 

Alternativt ordna en dagaktivitet. 

2) att sekreteraren informerar ledarna. 

6. STÖD VID REKRYTERING AV KONSULENTEN? 

Sekreteraren har pratat med vår scoutkonsulent som är väldigt uppbokad i höst. Hur kommer det att 

se ut med restriktioner avseende pandemin? Vi vill att konsulenten kommer ochcc kan ha ett 

föräldramöte en bit in på terminen en torsdag. 17 eller 24 september. Helst 17:e. (Rekryteringskväll 

har vi 31 augusti.) 

Beslut:  

1) att sekreteraren hör med konsulenten om hon kan komma helst den 17/9 och i andra hand 

24/9. 
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7. MASTODONTEN 26 SEPTEMBER 

Kurshelgen Mastodonden innehåller kurserna leda avdelning, leda scouting, leda patrull. De två 

första hålls på Sunderby folkhögskola. Den sista på Grundet tillsammans med hantverkskurs, som 

blir i smedjan. Anmälan sker via scouternas folkhögskola. De som är på folkhögskolan äter där. De 

som är på Grundet äter där. Matlagning på Grundet blir för 25-30 pers. 8-12 pers/grupp och 4 i 

hantverksgruppen. 

Deltagaravgift på drygt 4000 kr som mest. Det finns olika alternativ beroende på övernattning eller 

inte. 1500 eller 700 kr för enbart kurs. Vi som bor nära kan sova hemma. 

Vi har fått frågan om det finns det ström husvagn/husbil? I så fall hur många platser?  

Även fråga om man kan hyra tält? Åke hör med Daniel om el och tält. 

Beslut:  

1) att kåren står för avgiften för de kårmedlemmar som vill gå en kurs. 

2) att ordförande hör med Daniel Söderström om vad som är möjligt vad gäller el till 

husvagn/husbil och tält att hyra ut. 

3) att sekreteraren skikar ut till alla ledare information om anmälan till kurserna. (Leda patrull är 

för äventyrare och deras ledare får vidarebefordra info till dem.) 

8. SÖNDAG MED FROSTHEIM 

På söndag har vår styrelse en träff med Frostheims styrelse kl 14. Vi ska gemensamt titta på vad som 

behöver åtgärdas på Grundet. Det kan dyka upp frågor vi behöver fråga kommunen. 

Beslut:  

1) att de som kan komma från styrelsen kommer på söndag 

2) att höra med Daniel Söderström om han kan ställa ev frågor till Luleå kommun som kan 

uppstå. 

9. MAJBLOMMAN 

Det blir ingen fysisk försäljning i år. Den digitala försäljningen avslutas i morgon. Vi har sålt för runt 

4 800 kr. 

10. MARK- OCH HUSSTÄDNING 

Stranden från bron till nedanför huset behöver skräpplockas. Det är inte räfsat riktigt överallt men 

det kan vi lämna. Huset är bara delvis städat. En hel del återstår. 

Beslut:  

1) att påminna om att allt i huset inte är städat. 

2) att sekreteraren skräpplockar klart stranden. 
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11. RAPPORT FRÅN DISTRIKTSSTYRELSEN 

Kooh-i Noor är första helgen i oktober. Våra utmanare ansvarar för årets arrangemang, påminner 

Jenny som varit på distriktsstyrelsemöte. 

Distriktet står för resan för två delegater från varje kår till demokratijamboreen. Har vi några utmanare 

som vill åka? Anmälan öppnar 20 september. 

Beslut:  

1) Att utmanarna får lyfta frågan när de börjar i höst. 

12. PLANERING AV HÖSTEN 

Beslut:  

1) att måndag 15 juni kl. 18.30 planerar vi hösten. 

2) att sekreteraren skickar ut inbjudan till planereingen. 

13. NÄSTA MÖTE 

Beslut  

1) Nästa möte blir torsdag 13 augusti kl. 19 på Grundet. 

14. AVSLUTANDE 

Ordförande avslutar mötet. 

 

 

Justering 

Vid protokollet  Mötesordförande 

   

Anna Hedkvist 
 

Åke Ohlsson 

 


