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Styrelseprotokoll  

Sunderby scoutkår 

Datum: S Sunderbyn 27 oktober 2020 

Plats: Grundet 

Löpnummer: 7 

 

Deltagare 

NÄRVARANDE 

Ordförande Åke Ohlsson 

Sekreterare Anna Hedkvist 

Kassör Jenny Lindmark 

Ledamöter Carin Sjölin, deltog del av mötet. 
Kristina Synnes, deltog del av mötet. 

FRÅNVARANDE 

Ledamot Lars Salander  
Erik Lindblom 

Ersättare Daniel Andersson 
Lasse Nykänen 
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Dagordning 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet. 

2. SAMMANTRÄDETS BESLUTSMÄSSIGHET 

Styrelsen konstaterar att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar. 

3. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE 

Beslut  

1) Kårens standarddagordning godkäns enligt förslag. 

4. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Beslut  

1) Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

5. EKONOMISK RAPPORT 

Hur går det med att skaffa Swish? Kassören arbetar med det. Alla papper är inte i ordning än. 

Kåren kan söka Coronastöd från Luleå kommun. Vi kan motivera med förlorad inkomst i avsaknad 

av majblommeförsäljning samt att vi inte räknar med att kunna ha någon julförsäljning. 

Beslut  

1) Kassören arbetar vidare med att skaffa Swich. 

2) Vice ordförande och sekreteraren gör en ansökan om Coronastöd. 

6. POSTGENOMGÅNG 

Inbjudan till julkul för utmanarna har kommit. 

7. UTBILDNINGAR OCH KURSER 

Malören har skickat räkningen för Mastodonten till Scouternas folkhögskola. 
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8. MATERIAL OCH UTRUSTNING 

Inget att ta upp. 

9. HAJKER, LÄGER OCH AKTIVITETER 

Närmast i tid ligger ensrisplockningen. Föreslås att spårare och upptäckare inbjuds till att plocka. De 

som är äldre får binda kransar. Sopsäckar och bindningstråd behöver köpas in. 

Ljusstöpningen föreslås ske en lördag så att vi kan dela upp dagen för att minska mängden personer 

närvarande. Spårare förmiddag 10-12 och upptäckare eftermiddag 12.30-15. Vi erbjuder även 

möjlighet att göra garnfåglar samma tid.  

Kransbindningen delas upp under veckan innan ljusstöpningen, som vi gjorde förra året. 

Beslut  

1) Sekreteraren köper in sopsäckar, 160 liter 20 st. 

2) Sekreteraren köper in bindningstråd. 8 rullar från Biltema 14-2016. 

3) Sekreteraren bjuder in till enrisplockning söndag 8 november kl. 10. 

4) Kransbindning uppdelat på flera dagar under vecka 46. 

5) Ljusstöpning för de yngsta scouterna under lördag 14 november enligt ovan. 

10. RAPPORT FRÅN DISTRIKTSSTYRELSEN 

Distriktsstämman var i söndags. Sunderby scoutkår var dåligt representerade. 

11. LOTTERIER, BASARER OCH MARKNADSAKTIVITETER 

Hur kan vi sälja våra enriskransar, ljust osv om det inte är skyltsöndag och julmarknad? Vi får ha 

drive-in med förhandsbeställda varor. Vi kan dela ut lappar i brevlådor och göra reklam för oss. Alla 

får dela på sina sociala medier om att vi säljer.  

Det finns idéer så att vi kan lösa det om det behövs.  

Beslut  

1) Vi avvaktar besked om det blir skyltsöndag och julmarknad. 

12. LEDARFRÅGOR 

Vi har vårplanering på Grundet efter enrisplockningen. 

Beslut  

1) Sekreteraren påminner om vårplanering. 
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13. ÖVRIGA FRÅGOR 

Vi behöver kolla upp snöröjning för vintern. Niklas Kjellhammer är inte kontaktad i år. 

Vi skulle även behöva se till att vi kan få sandat vid behov. 

Beslut  

1) Ordförande kontaktar Niklas Kjellhammer och kommer överens om skottning. 

2) Carin Sjöling hör med kommunen om de står för sandning. 

14. NÄSTA MÖTE 

Beslut  

1) Torsdag 19 november kl. 18 på Grundet. 

15. AVSLUTANDE 

Ordförande avslutar mötet. 

 

Justering 

Vid protokollet  Mötesordförande 

   

Anna Hedkvist 
 

Åke Ohlsson 

 

 


