
Protokoll fört vid styrelsemöte med
Varbergs NSF-scoutkår   2014-11-09

Närvarande: Mikael, Evelina, Viktor, Jonas, Malin och Berit

§ 1  Mötets öppnande
Ordförande Evelina öppnade mötet. 

§ 2  Rapporter
• 20-22/5 deltog Äventyrarna med scoutaktiviteter, bl a Angry Birds, samt 

rekrytering vid Naturum.

• 6/6 hade vi en arbetsdag på Långaråsen, då det blev städat och byggt nya kökshyllor. 
Gasol och skåp togs bort, och ny fläkt sattes in.

• Pingstlägret gick av stapeln den 6-8/6 på Långaråsen med hobbit-tema och utklädda 
deltagare. Drygt 25 scouter i olika åldrar deltog, och fick prova på aktiviteter 
som bågskytte, kniv-och yxkastning, knopslagning och att tillverka beckolja.

            Äventyrarna höll även i en fyrkamp.

• I juni åkte äventyrarna tillsammans med två ledare till Liseberg och roade sig 
i diverse åkattraktioner.

• Seglarveckan ”En salt uge” genomfördes den 7-12/7. Deltagare var 14 
äventyrare och utmanare, med Per och Mikael som ledare, samt lite andra 
besökande under veckan. Det blev övernattning på Balgö, mycket segling i vackert
väder och även en lite mer dramatisk segling i  åskväder. Hela arrangemanget gav
mersmak! 

• 12-14/9 var det kick-off för ledarteamet. Evelina höll i scoutledarintroduktion och man
planerade scoutmöten.

• 26-28/9 var Jack, Tove och Evelina på förbundsråd i Lund. Inspirationstemat var 
”lokalt engagemang”.

• Kåren har tillsammans med scoutkonsult Elin genomfört två strategiträffar - den 
1/9 och 6/10. Ämnet var ”nykterheten i praktiken” - ett kårmål i 2 delar.

• Den 4/10 samlades vi för att röja ytterligare i Gällarpstugan och flytta det sista 
till Långaråsen.

• 18-19/10 hade Äventyrarna mathajk från Öströö till Grytsjön. De fick laga 
ekologisk närproducerad mat efter säsong dvs. lammfärsbiffar med kokt potatis 
och brunsås, och biff stroganoff på lamminnanlår. 8 scouter tillsammans med 
Mikael och en förälder deltog.



§ 3  Ekonomisk rapport
Det ser för en gångs skull riktigt bra ut. I kassan finns 6047 kr till ungdomsanpassning. På
företagskontot finns 37511 kr och i kassan 5918 kr. Förväntade inkomster på 17500 kr i
bidrag inkommer, samt pengar för försäljning av stolar, och återbetalning av el från
kommunen. 

Det finns 2722 kr kvar från Sparbanksstiftelsens bidragspengar, vilket ska användas till att
renovera vägen på Långaråsen. Mikael har kontakt med Roland på gården. Gällarpstugan har
desstuom inte kostat lika mycket som budgeterat.

§ 4  Stugorna
Långaråsen

• Fixardag inomhus behövs – bl a för att röja och strukturera på övervåningen.
• Brandskyddet på Långaråsen behöver ses över – Evelina tar med information till nästa

möte. Vi ska köpa in en brandsläckare till toalettbyggnaden.
• Vägen måste göras i ordning (se ovan)
• Taket behöver så småningom bytas och vi ska söka investeringsbidrag till detta. Det

finns inga hela plattor kvar – kanske är plåttak ett alternativ?
• Evelinas pappa har gjort ny installation av el i köket, samt eluttag + ny ljusknapp till

vedboden. Nytt bastuaggregat är också unköpt.
• Mikael har renoverat och målat köksdörren. 

Gällarpsstugan
• Efter några turer, där Evelina och Mikael varit på möte på planeringskontoret, kontakt

med Jörgen Warborn och kommunjuristen har kommunens bekräftelse på överlåtelse
av stugorna kommit. 

• Formellt har har kommunen övertagit stugorna 1/6 enligt bestämmelse i jordabalken.
Eftersom byggnad ligger på ofri grund, och vi har sagt upp arrendeavtalet, tillfaller
bygganderna per automatik markägaren.

• Mikael har sagt upp försäkring, el och vatten. Kommunen kommer att faktureras.
• Nycklar ska överlämnas enligt överenskommelse. 
• Vi beslutade att fråga övriga i kåren eller SSF om de vill köpa träbänkarna i nya

stugan. 

§ 7 Övriga frågor
• 21-23/11 är det Scouternas stämma - demokratijamboree i Kristanstad. Tove, Jack och

Evelina åker på detta arrangemang.
• Det traditionella julbordet planeras till 13/12 kl 17.00. Knytkalas enligt föregående års

princip.
• Mikael och Evelina planerar ett nytt utskick av Flaskposten. Evelina håller också på

att uppdatera till en nyare design på hemsidan.
• Vi planerar att ha en nyinvigning av Långaråsen efter upprustning och inköp, då vi ska

bjuda in föräldrar och Anders Olsson på Sparbanksstiftelsen.
• Eftersom ekonomin är bättre beslutade vi att fr o m vårterminen-15 inte längre ta

betalt av scouterna för maten vid utfärder.

§ 8 Mötet avslutades
Vid protokollet: …............................................................

Berit Gällblad


