
Kå rstå mmå 2015-09-14 

Närvarande: Sibban Andersson, Charlie Andersson, Susanne Andersson, Edvin Ehn, Lucas Elfversson, 

Anneli Fredriksson, Anton Fredriksson, Anders Lundström och Efraim Pettersson 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomnade 

§ 2 Dagordningen godkändes 

§ 3 Flytt av städdag 

Då vårens städdag på ordinarie scoutmöte föll väl ut har styrelsen beslutat att även 

höstens städdag ska vara på ett scoutmöte. Den flyttas till torsdag 8/10 18.30-20.00. 

Sibban ordnar en inbjudan att maila ut till scoutföräldrarna. 

Tillsammans spånades diverse arbeten som kan passa för scouter och deras föräldrar.  

 Ordna en ny sittring bakom huset  Anders ansvarar 

 Reparera och byta ut stockarna vid eldplatsen Anders ansvarar 

 Sätta upp husnumret och anslagstavlan som Charlie köpt in 

 Städa och röja i gamla upptäckarlokalen 

 Städa och putsa fönster på övervåningen 

 Slipa knivar och yxor 

 Kratta löv 

 Städa under rampen, trappan ner till källaren, trappan ner till eldplatsen och vid 

eldplatsen 

De yngre scouterna ska erbjudas att varva arbete med lek Sibban ansvarar 

§ 4 Mailadresser till Utmanare 

Vi saknar några mailadresser och mobilnummer till Utmanarna. Under mötet 

uppdaterades några. 

§ 5 Konserthuset 

Bemanningen av Konserthuset är under kontroll. Anders har fått sitt tillfälle inställd, 

men lovad att få erbjudande om en ny, när det kommer in.  

Det är viktigt att den som är ansvarig ringer Konserthuset för att bekräfta att vi 

kommer och få information om antalet sålda biljetter.  

§ 6 Höstens kurser och arrangemang 

Några punkter från arrangemangsplanen lyftes: 

Städdagen flyttad till 8/10 

26/9 Universeum för Upptäckare. Vi väljer att inte delta. 



3-4/10 Äventyrarhajk med distriktet. Äventyrarna har fått information och peppas 

vidare 

9-11/10 Ledarresa till Bryssel: Anders, Sibban och Susanne åker med 

24-25/10 Inför FM 24:e och ANT-kurs 25:e i St Levene. Efraim kallar Utmanarna att 

delta i ANT-kursen. Valda ombud deltar i ”Inför FM”. 

9/11 Kårstyrelse (Inte kårstämma). Mija ansvarig för fikat. 

5-6/12 Bryggan som kommer att innehålla Leda scouting och Trygga möten. Dessa 

vänder sig till Utmanare och unga ledare. Efraim kallar Utmanarna.  

13/12 Distriktets julbord, för de som kvalificerat sig. 

10/1 Arrangemangssamling i distriktet. 

§ 7 Pysseldagar 

Pysseldagarna: 1/11, 15/11, 22/11 och 29/11. Sibban undersöker om vi kan åka till Sika 

lada den 15/11. 1/11 pimpar vi betonen som gjutits i sommar samt decoupage. 22/11 

planeras att baka. 29/11 är det arbete med mossa och grönt.  

§ 8 HLR 

SISU har bjudit in till HLR kurs. Vi väljer att tacka nej denna gång. 

§ 9 Avdelningarna 

Vi har så många Spårare att vi beslutat att införa intagningsstopp och väntelista. 

Rickard Mamari kommer att vara med på Spårarna när han har möjlighet. Edvin 

stärker också upp ledarteamet på Spåraravdelningen.  

Satsningen på Utmanarna på torsdagar verkar slagit väl ut och de har börjat planera 

för sina övernattningar en gång/månad. 

§ 10 Närvarokort 

Närvarokorten är ordnade. Det är viktigt att alla fyller i dem ordentligt, för att vi ska få 

de bidrag vi är berättigade till.  

§ 11 Övriga frågor 

a Utmanarna har haft LAN i Scoutgården under helgen. Anton, Efraim och Malin har 

varit på Ransberg och arbetat under helgen.  

b Intresseföreningen önskar låna endast lilla salen till sina möten. Detta kan de få göra i 

mån av plats, men utan servicen med värme och liknande.  

§ 12 Nästa kårstämma 29/10 

§ 13  Ordförande avslutade mötet 

 


