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Dagordning 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Vice ordförande öppnade mötet. 

2. SAMMANTRÄDETS BESLUTSMÄSSIGHET 

Styrelsen konstaterar att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar. 

3. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE 

Beslut  

1) Dagordningen godkäns enligt förslag, vår fastställda mall. 

4. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående protokoll gås igenom. 

Beslut  

1) Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

5. EKONOMISK RAPPORT 

Inget särskilt att rapportera. 

Beslut  

1) Informationen läggs till handlingarna. 

6. POSTGENOMGÅNG 

Kassören har fått brev från Scouterna, föreningen Scoutmuseets vänner, med kallelse till deras 

årsmöte. En svarsblankett för att i förväg kunna rösta finns med. 

Vi behöver ett nytt klistermärke med scoutsymbolen till vår brevlåda. 

Beslut  

1) Kassören fyller i svarsblanketten och skickar in. Vi röstar ja på alla punkter. 

2) Sekreteraren beställer ett nytt klistermärke i samband med märkesbeställning. 
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7. UTBILDNINGAR OCH KURSER 

Mastodonten gick av stapeln. Alla var nöjda. 8 och 9 av 10 i utvärderingen. Det är oklart hur 

räkningar ska betalas. Överlag så var det ett lyckat arrangemang. De inblandade från kåren och 

Malören är nöjda. En brist var de oklara deltagarlistorna som vi fått. 

Beslut  

1) Drar vi nytta av erfarenheterna så kan vi tänka oss att vara med att arrangera fler gånger. 

8. MATERIAL OCH UTRUSTNING 

Router behöver köpas in.  

Vice ordförande har tittat på en larmlösning som inte går via telefonen. Det vettigaste han har hittat 

är en larmdosa för 1500 kr. Innan man avslutar telefonabonemanget måste man se att det fungerar 

med larmdosan.  

Ena gasoltuben behöver fyllas. Lars och Peter. 

Vice ordförande lyfter frågan om kodlås på våra dörrar. Det skulle vara smidig med taggar som 

programmeras till de som behöver och enklare vid uthyrning.  

Beslut  

1) Vice ordförande pratar med Peter Engström och kommer överens om vem av dem som 

köper in router.  

2) Vice ordförande pratar med Peter Engström och kommer överens om vem av dem som 

köper in larmdosa. 

3) Vice ordförande ser till att den tomma gasoltuben byts ut/fylls på. 

4) Vi avvaktar med kodlås tills vi har nytt larm. 

9. HAJKER, LÄGER OCH AKTIVITETER  

Det blev ingen Koh-I-Noor.  

Jota-joti är snart. Det blir bara äventyrare som är med i år. Om de behöver hjälp med planering eller 

genomförande så får de säga till. Vi förutsätter annars att de planerar och genomför själva. 

Om en månad är det dags att plocka enris. Frågan är var. Vi behöver titta var det kan finnas och 

fråga om vi får plocka. Carin och Lars kollar. 

Hur gör vi med ljusstöpning och kransbindning i år så vi inte blir för många? Kransbindningen 

fungerar eftersom de är utomhus och under fler kvällar. Vi behöver tänka om för ljusstöpningen.  

 

 

Forts. nästa sida. 
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Forts 9 

Ska vi göra marsipangrisar i år? De är trots allt omtyckta. Fungerade bra med färdigpackade i påsar i 

fjol. Tillverkningen fungerade i fjol när de var tre personer. Med hjälp av Carin Sjölin eller annan 

vuxen kan 2-3 äventyrare eller utmanare fixa tillverkningen. 

Beslut  

1) Äventyrarna får bjuda in till planering av Jota-Joti om de vill ha med fler vuxna. 

2) Vice ordförande och Carin Sjölin udersöker var det kan plockas enris. 

3) Ljusstöpningen flyttas till lördag. Spårare på fm och upptäckare på em. Ingenting på fredag. 

4) Vi gör marsipangrisar i år. Carin Sjölin beställer en fp röd och en fp vit marsipan.  

10. RAPPORT FRÅN DISTRIKTSSTYRELSEN 

Det är distriktsstämma 25/10 i Hortlax. Var är inte klart då man kanske hyr en större lokal så det inte 

ska bli trångt. Anmälan görs snarast. Vi får skick 6 delegater från oss. Sekreteraren kan åka.  

Ev blir det hajk för delegater/utmanare till demokratijamboreen som sker digitalt i år. Det är viktigt 

att utmanarna åker på utmanaraktiviteten. Om det kommer rovrar blir det även roveraktivitet.  

Man har pratat om att kårer skulle tävla mot varandra när Musikhjälpen startar. Info kommer på 

distriktsstämman. 

Vi kanske kan behöva se över våra stadgar då vi antog exempelstadagar för ganska många år sedan, 

med mindre ändringar. Det har kommit nya exempelstadgar från Scouterna. 

Beslut  

1) Sekreteraren gör ett upprop i WhatsUp-gruppen om vilka som vill åka med och att man ska 

anmäla sig. 

2) Vice ordförande pratar med utmarnarnas ledare om att påminna utmanarna om att anmäla 

sig till utmanaraktiviteter, distriktsstämma och 2 delegater till demokratijamboreen. 

3) Före nästa års kårstämma ska vi jämföra våra stadgar med Scouternas nya exempelstadgar. 

11. LOTTERIER, BASARER OCH MARKNADSAKTIVITETER 

Vi vet inget mer om Skyltsöndag eller julmarknad på Sunderby folkhögskola. 

Carin Sjölin har en idé om att när Fredsljuset har kommit till Luleå skulle man stå i gula paviljongen 

och dela, ge alla som vill möjlighet att tända sin egen låga på Fredsljuset. Vi skulle kunna genomföra 

det lördag 12 december t ex mellan 11 och 14 under förutsättning att Luleå kommun är med. 

Kommunen kan göra reklam för evenemanget och betala tillstånd. 

Beslut  

1) Sekreteraren försöker ta reda på något om skyltsöndag och julmarknaden. 

2) Carin Sjölin tittar vidare på möjligheterna att sprida Fredsljuset. 
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12. LEDARFRÅGOR 

Alexander, som är äventyrarledare har svårt med transporten till och från Grundet då han bor med 

dåliga bussförbindelser.  

Daniel Söderström har klivit av som ledare för utmanarna. Det skulle behöva vara minst en till ledare 

för utmanarna. Kan Alexander eller någon av de andra äventyrarledarna byta grupp? 

Beslut  

1) Vice ordförande pratar med Peter Engström och hör om någon kan byta till utmanarna. 

13. ÖVRIGA FRÅGOR 

Sekreteraren har tagit över uthyrningsbokningarna och kommer att skriva ihop en lista med vad som 

gäller vi uthyrning. Allt för att det ska bli tydligare och enklare för oss att dela på uppgiften vid 

behov. Hur gör vi med övernattningar? Tillåter vi det vid uthyrning? 

Försäkring av Mattisstugan. Ordförande har fått offert på försäkring från Scouterna/Svedea och från 

Länsförsäkringar. Priserna skiljer inte nämnvärt.  

 

Beslut  

1) Uthyrning av Grundet för övernattning görs bara till skolor, föreningar eller liknande. Även 

till vuxna medlemmar i kåren. 

2) Vi antar offerten från Scouterna/Svedea. 

14. NÄSTA MÖTE 

Beslut  

1) Nästa möte blir 27 oktober kl. 19 på Grundet. 

15. AVSLUTANDE 

Beslut  

1) Vice ordförande avslutar mötet. 
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Justering 

Vid protokollet  Mötesordförande 

   

Anna Hedkvist 
 

Lars Salander 

 


