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Sibban Andersson, Cecilia Hemming, Charlie Andersson, Mija 

Gustafsson, 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  

 

 

Cecilia Hemming lägger ut årets protokoll, inklusive årsmötes-

protokollet, på hemsidan. 

§ 2b 

Årets protokoll 

 

 

Sibban Andersson och Jesper Ekblad är ansvariga för nästa städdag. 

Uppgifter som bör utföras diskuterades och en arbetslista upprättades. 

Anders Lundström har ordnat telefonstolpar som kan användas till att 

bygga sittringar och reparera de som finns.  

§3 

Städdag torsdag 8 oktober 

 

 

Angelica Haraldsson och Thomas Daag ska avverka några träd i 

grushålan nedanför Scoutgården och undrar om vi ska passa på att ta 

ner träd och ev. dra upp stubbar runt Scoutgården.  

BESLÖT  

att Be Angelica och Thomas att även kontrollera träd och 

 stubbar som bör åtgärdas runt Scoutgården.  

§ 4 

Trädfällning Scoutgården 

 

 

I söndags planerades avdelningsverksamheten inför höstterminen. 

Terminen startar den 3 september. På måndag rekryterar Anton 

Fredriksson och Sibban Andersson på Levene skola.  

§ 5 

Terminsstart 

 

 

17 scouter, de flesta äventyrarscouter, har slutat under vårterminen. 

Till de som har slutat görs ett riktat utskick, så att de vet att de är 

saknade, Sibban Andersson skriver och skickar ut detta. 

§ 6 

Genomströmning på 

avdelningarna under året 

 

 

Ledare på Äventyrar- och Utmanaravdelningarna är Håkan Björkälv, 

Anders Lundström, Anna Genitz och Efraim Pettersson. Aktiviteterna 

för Äventyrare och Utmanare kommer att köras parallellt men utgår 

från samma möte. Båda grupperna kommer att jobba i projektform 

med de aktiviteter de själva väljer.  

Ledare på Upptäckaravdelningen är Annelie Fredriksson, Susanne 

Andersson och Elin Abelsson. 

Ledare på Spåraravdelningen är Angelica Haraldsson, Sibban 

Andersson, Karin Lewenstedt samt tidvis Rickard Maamari och 

Cecilia Hemming. 

§ 7 

Ledare på resp. avdelning 



 

Pysseldagarna inleds med en inspirationsträff på Sika lada. Sibban 

Andersson ordnar bokning av kvällen och skickar ut en inbjudan.  

§ 8 

Julmässa - Pysseldagar 

 

FM hålls den 7-8 november i Eskilstuna.  

BESLÖT 

att välja Sigbritt Andersson, Efraim Pettersson, Elin Abelsson 

 och Mija Gustafsson till årsmötes-ombud.  

§ 9 

FM – ombud 

Anmälan senast 4/10 

 

 

 

Sibban har skickat in en motion, till FM, angående återinförande av 

anläggningscheckarna. 

 

§ 10 

Inskickad motion 

 

150 foton tagna av NSFs fotografer på Livat-lägret har kontrollerats 

av Sibban Andersson och kommer att läggas ut i förbundets 

bildbanken.  

Scoutgårdens gatunummer, Ordensgatan Nr 10, kommer att sättas upp 

med väl synliga siffror på husfasaden. 

Charlie Andersson väckte frågan om att sätta upp en anslagstavla 

utanför scoutgårdens, där aktuell information, terminsprogram och 

annat kan sättas upp. 

Charlie Andersson har även ordnat nya stolar i stora salen och 

dessutom ansökt och fått bidrag beviljat till detta från bland annat 

Våra Gårdar. 

Charlie Andersson har också kontrollerat oljebehovet i värmepannan, 

kåren avvaktar med inköp, så länge oljepriset fortsätter att gå ner. 

BESLÖT 

att Charlie Andersson ser till att siffran 10 sätts upp på 

 Scoutgårdens fasad. 

Att  Charlie Andersson ser till att en anslagstavla sätts upp på 

 passande plats.  

§ 11 

Övriga frågor 

 

Kommande möten blir kårstyrelse den 5/10, kårstämma 29/10 och 

kårstyrelse 9/11 2015. 
 

§ 12 

Nästa möte 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet avslutat. 
 

§ 13 

Avslut  

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

Cecilia Hemming    Sibban Andersson 


