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Styrelseprotokoll  

Sunderby scoutkår 
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Deltagare 

NÄRVARANDE 

Ordförande Åke Ohlsson 

Vice ordförande Lars Salander 

Kassör Jenny Lindmark 

Ledamöter Carin Sjölin 

Ersättare Daniel Andersson 

ADJUNGERANDE 

Ledare Daniel Söderström 

FRÅNVARANDE 

Ledamot Anna Hedkvist 
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Dagordning 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet. 

2. SAMMANTRÄDETS BESLUTSMÄSSIGHET 

Styrelsen konstaterar att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar. 

3. VAL AV SEKRETERARE 

Beslut  

1) Jenny Lindmark väljs till sekreterare för mötet. 

4. VAL AV JUSTERINGSPERSONER 

Beslut:  att välja mötesordförande och mötessekreterare till justeringspersoner. 

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE 

Beslut  

1) Dagordningen godkäns enligt förslag. 

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Beslut  

1) Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

7. POSTGENOMGÅNG 

Ingen post. 

8. UTBILDNINGAR OCH KURSER 

Vi har fått frågan om att vara medarrangör till Mastodonten. Det finns inga finansiella krav på oss som 

medarrangör. Logi och kurser kommer hållas på folkhögskolan men ledarutbildningen hålls på 

Grundet.  
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Distriktet meddelar att första hjälpen-utbildningen är inställd. Vi får frågan om vi har föslag på nytt 

datum.  

Beslut  

1) Om Mastodonden blir av så ställer vi upp som medarrangör. 

2) Med anledning av Coronaviruset föreslår vi att avvakta till hösten med första hjälpen-

utbildning. 

9. MATERIAL OCH UTRUSTNING 

Förra mötet bestämdes att Carin Sjölin ska köpa in skinn. Skinn är inköpt.  

Vi behöver nya trangiakök som fungerar.  

Vi behöver nytt larm för att underlätta för uthyrning samt för att kunna avsluta den fasta telefonen.  

Vi kan få bra pris på en luftvärmepump men vi måste ha någon som kan lägga beställningen.  

Beslut  

1) Daniel Söderström inventerar de spritkök vi har och styrelsen tar beslut om eventuellt inköp 

senare. 

2) Daniel Söderström skickar en sedan tidigare erhållen offert gällande larm till styrelsen för 

vidare beslut. 

3) Daniel Andersson kan tänkas känna någon angående luftvärmepump, han kollar upp detta. 

Lyckas vi få ett bra pris så köper vi in en. 

10. HAJKER, LÄGER OCH AKTIVITETER 

Scouterna har skickat information om en kampanj att rädda sveriges kårer i anslutning till valborg.  

Vi måste ta ett beslut angående avslutningslägret med anledning av Coronaviruset. Ett förslag är att 

planera både för en dagsaktivitet och en hajk, ett hajkprogram kan användas nästa år om det måste 

ställas in i år.  

Skolstarten höstterminen 2020 är den 20/8. Det innebär att vi måste ha våra inbjudningar så att 

barnen kan få dem i anslutning till skolstarten.  

Beslut  

1) Det är inte aktuellt för oss och vi brukar inte ha någon aktivitet i anslutning till valborg. 

2) Vi planerar för att ha en avslutningshajk som vanligt. Jenny Lindmark kollar med Ewelina 

Andrén om hon har någon idé på tema för hajken. Styrelsen kallar sedan till ett 

planeringsmöte med ledarna. 

3) Vi planerar in en upptaktskväll i början på september. Carin Sjölin kollar upp hur många 

inbjudningar som behövs. 
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11. RAPPORT FRÅN DISTRIKTSSTYRELSEN 

Ingen rapport från distriktstyrelsen. 

12. LOTTERIER, BASARER OCH MARKNADSAKTIVITETER 

Det blir ingen majblommeförsäljning i vår. Vi avvaktar mer information gällande försäljning i höst. 

Om medeltidsdagarna blir av på Grundet har vi blivit tillfrågade om försäljning av mat. Det skulle vara 

en bra inkomstkälla för oss. I dagsläget ser det ut som att det är inställt.  

Beslut  

1) Vi avvaktar och ser om det blir någon förändring. 

13. LEDARFRÅGOR 

Inga ledarfrågor 

14. ÖVRIGA FRÅGOR 

Daniel Söderström undrar om vi vill ha någon typ av aktivitetskväll under sommaren i och med att det 

inte blir något långläger. Då det inte är speciellt många aktiviteter under våren finns möjlighet att 

planera in något till sensommaren. En tanke skulle vara att ha en helg för underhåll av Grundet.  

Vi borde ha ett avtal om smedjan med Frostheim.  

Markstäd och husstäd. Ett förslag inför husstäd är att varje avdelning städar en viss del under en vanlig 

träff. I så fall måste en fördelningslista sammanställas.  

Markstäd är utomhus och borde kunnat anordnas. Oklart vem som brukar ansöka om område från 

kommunen. Möjligtvis Anna Hedkvist. Vi kan dela in Grundet i område med ett område per 

avdelning. 

Försäkring på Mattis. Grundet är försäkrat via scouterna, det borde gå att ha något liknande för 

Mattis.  

Beslut  

1) Den befintliga prioriteringslistan måste gås igenom och uppdateras inför en sådan helg. 

2) Vi ser över avtal angående smedjan. 

3) Vi kollar upp om kommunen fortfarande har städområden i år. Annars görs en lättare 

städning. Vi delar upp markstädningen på två helger eller på vanliga träffar för att inte 

överskrida 50 personer.  

4) Lars Salander undersöker detta. 
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15. NÄSTA MÖTE 

Beslut  

1) Nästa möte blir den 28/5 19:00 på Grundet. 

16. AVSLUTANDE 

Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

Justering 

Vid protokollet  Mötesordförande 

   

Jenny Lindmark 
 

Åke Ohlsson 

 

 

 

 

 


