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Sibban Andersson, Mija Gustafsson, Cecilia Hemming, Charlie 
Andersson, Anneli Fredriksson, Elin Abelsson och Efraim Pettersson. 

 
Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade mötet för 
öppnat. 

§ 1 
Öppnande  

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 
Dagordning  
 

 

a) 

Inkomsterna från Julmässan 2015 gav inte lika mycket som rekordåret 
2014. Det finns flera orsaker till det: 1) många vuxna hade (artigt nog) 
svårt att bjuda över de många barn som i år var väldigt aktiva och bjöd 
på auktionsvaror. En miss i styrningen av scouterna som lämnar ut 
auktionsvarorna gjorde att de hellre deltog i auktionen.  2) Flera av 
våra medlemmar som brukar bjuda ordentligt, vilket brukar höja 
prisena var pga sjukdom, resor etc. inte med. 3) Att auktionsutroparen 
blev sjuk i sista stund spelade också in, den ordinarie har erfarenhet 
och vet hur han ska få fram meddelandet att inkomsterna från 
auktionen är det vi betalar scoutkårens aktiviteter med.  

En annan orsak var att kåren i år inte hade så mycket godis etc. till 
försäljning. Lotterierna gick bra, i år kostade lotterna på ringarna fem 
kr istället för två. Det som också gick bra, som vanligt, var sakerna 
tillverkade av mossa. Att använda Swisch-betalningar underlättade 
mycket, 30% betalades på detta sätt. Ett tips inför nästa år är att det 
bör finnas ett separat Swischnummer till försäljningen och ett till 
auktionsutropen.  

Frysskåpet i källaren slutade av någon anledning att kyla ner bröd och 
annat veckan före Julmässan. En påminnelse om att kolla detta inför 
nästa julmässa. 

 

b) 

Nu finns 114 betalande medlemmar i scoutkåren, åtta fler än i fjol.  

 

c) 

Vit Jul-aktiviteten blev inte av. Den största orsaken var att 
informationen kom ut väldigt sent. Det kan också var idé att lägga 
aktiviteterna under mellandagarna, när många barn är ensamma 
hemma. 

 

d) 

Elin Abelsson gick årets Idékurs på Kungshol. De flesta av kursarna 
träffades redan på tåget eftersom scoutdräkt eller minst scouthalsduk 
var påbjudet. Allt gick jättebra och det var ett gott gäng som drillades 

§ 3 
Rapporter 

- a) Julmässan 
- b) Medlemmar 
- c) Vit Jul-aktivitet 
- d) Idékursen 

 



tillsammans, två av nätterna sov gruppen ute i militärtält.  

 

Texten i verksamhetsberättelsen gicks igenom. Kårkassören fick i 
uppdrag att lämna in budgeten. Medlems- och aktivitets-statistiken. 

§ 4 
Verksamhetsberättelse 

- Verksamheten 
- Ekonomi 

 

Sibban presenterade ett förslag på 2016-års arrangemangsplan, den 
gicks igenom och kommenterades. Årets förbundsläger, som hålls på 
Gotland, diskuterades också. Ett alternativ till detta kan vara att ha ett 
distriktsläger, på en av NSF:s kursgårdar, för de yngre medlemmarna. 
Arbetsplanen tas upp under nästa styrelsemöte.  

§ 5 
Arbetsplan, 
arrangemangsplan och 
aktiviteter 
 

 

a) 

Kommunen har stött på och undrat om kåren har några 
sportlovsaktiviteter. Elin Abelsson kollar med Utmanarna om de har 
några idéer om detta, t.ex. ett disco, så att eventuella aktiviteter 
kommer med i kommuninformationen. 

 

b) 

Sofia Andersson från kyrkan har stött på och frågat om kåren är 
intresserad av att ha en myskväll tillsammans med dem, som förra 
året. Eventuellt tema är ännu ej bestämt. 

 

c) 

En av arrangörerna för Klassfotbollen har kontaktat Sibban med en 
förfrågan om vi, eventuellt tillsammans med andra scoutkårer, kan 
ordna kompletterande aktiviteter under de två dagar som 
Klassfotbollen håller på.  

 

BESLÖTS  

att  Sibban tar kontakt med Sofia Andersson för att 
 diskutera ett gemensamt möte. 

att  kåren ordnar något slags kompletterande aktiviteter under 
 Klassfotbollen. 

§ 6 
Förfrågningar från 

- a) Kommunen – 
Sportlovsaktiviteter 

- b) Kyrkan – 
myskväll med 
familjerna 

- c) Klassfotbollen –
aktivitet som 
kompletterar 

 

 

Susanne, Anders och Sibban åker på distriktets Arrangemangsmöte i 
Mölnlycke.  

§ 7 
Arrangemangsmöte distriktet 
 

 

Sibban har gjort en lista på 21 namn varav hälften nyss har stått i 
garderoben. 26 januari går Anneli och Sibban på Konserthusets 
informationsmöte.  

§ 8 
Garderoben 
 

 

De flesta i styrelsen kommer att vara borta den första februari. 

 

BESLÖT 

§ 9 
Övriga frågor 

- Nästa styrelsemöte 
- Valberedning 



 

att  flytta nästa kårstyrelsemöte till den 18 januari. 

att  skicka en förslagslista till valberedningen. 

 
Nästa möte blir kårstyrelsemötet den 18 januari. 
 

§ 10 
Nästa möte 

 
Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet avslutat. 
 

§ 11 
Avslut  

 
Vid protokollet      Ordförande 
 
Cecilia Hemming    Sibban Andersson 


