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Närvarande Sigbritt ”Sibban” Andersson, Cecilia Hemming, Mija 

Gustafsson, Karl-Olof ”Charlie” Andersson, Anneli 
Fredriksson och Elin Abelsson   

§1  
Öppnande  
 

 
Ordförande Sibban hälsar välkomna och öppnar dagens 
möte med en god fortsättning på nya året  

§2  
Dagordning  

 
Styrelsen beslutade att Mija skriver protokollet 

§3  
Rapport planeringsmöte 
med distriktet  

 
Anneli, Elin, Anton och Anders deltog på distriktets 
planeringsmöte. Mötet startade med en framtidsspaning och 
därefter planerades den gemensamma arrangemangsplanen. 
 
2018 

 10-11/2 – 20-21/ Leda avdelning (Scouterna) 
 2-3/4 Skidresa 675kr 
 10/3 Distriktsårsmöte Utby 
 1-3/6 Läger/Norpere på Apelhult, Spårare och 

Upptäckare + Borås djurpark och 
höghöjdsbana   

 HLR – utbildning  
 16-26/7 Blågryning  (NSF) 
 Våren Ledarsegling i Varberg  
 September Helgläger på Ransberg  
 9-11/11 Demokratijamboree (Scouterna) 
 Augusti Ledarresa till Stockholm 
 Hantverksdag utmanare och ledare  
 Kurs om alkoholpolitik 
 Diskussionen kring framtiden 
 Arrangemang  

2019 
 V3 Äventyr för äventyrare  
 Planeringsdag  
 Kosläpp (våren) 
 Ledarresa Rom (hösten) 
 Inför FM 
 Kurshelg för utmanare och ledare  

 
Kårens ledare för Spårare och Upptäckare har ansvaret för 
Norporee 1-3 juni. Förslag på ett första planeringsmöte 15 
januari 18.30.  Sibban kallar berörda ledare för att dra upp 
riktlinjerna.   
 

§4 
Rapport Mediagruppen 

 
Elin rapporterade från gruppens arbete  
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Styrelsen beslutade  
att ta fram riktlinjer utifrån Mediagruppens 
underlag 
att riktlinjerna ska redovisas på kårens årsmöte 
att ge Elin i uppdrag att ta fram ett förslag för 
riktlinjerna till nästa styrelsemöte  

§5 
Verksamhetsberättelse 

 
Styrelsen gick igenom och korrigerade i nuvarande utkast på 
verksamhetsberättelsen  
Kassör Charlie föredrog den ekonomiska rapporten  
Sibban och Cecilia arbetar vidare  
 

§6 
Arbetsplan 

 
Styrelsen beslutade  
att arbeta med arbetsplanen vid nästa möte   

§7 
Arrangemangsplan  

 
Styrelsen beslutade  
att arbeta med arrangemangsplanen vid nästa möte   

§8 
Kårstyrelsens förslag  
 

 
Styrelsen beslutade  
att se över hyresavtalen för uthyrning av Scoutgården 
att föreslå valberedningen att utöka styrelsen med en person 
att Sibban tar kontakt med valberedningen 

§9 
Arbetsfördelning  

 
Styrelsen beslutade  
att översyn av arbetsplaneringen för skötsel av Scoutgården 
flyttas till nästa möte  

§10  
Leda avdelning 

 
Kåren har ledare med intresse av att delta på utbildningen 
”Leda avdelning”, vilket styrelsen ser positivt på. Förbundet 
och distriktet kommer att ge bidrag till deltagaravgiften. 
Styrelsen beslutade  
att kåren går in med medel för resterande kostnader av 
deltagaravgifter för kårens deltagare. 

§11 
Kårhandbok 

 
Sibban informerar läget för den Kårhandbok hon skapar för 
beskrivning av kårens arbete. 

§12 
Övriga frågor 

 
 GDPR 

Sibban ansvarar för omvärdsbevakningen och 
återkommer när kåren behöver göra åtgärder. 

 Garderoben  
Ingen kallelse för möte har kommit, men Anneli har 
fått datum, i garderoben, för kåren. 

2018  
19/1 Anneli och Susanne   
13/2  Sibban och Lars-Åke Abelsson 
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28/2  
9/3 Cecilia  
23/3  
8/4  
18/4 Elin 

 

 Cykelkärra  
Elin erbjuder kåren en cykelkärra  
 

 Inventering  
Charlie förslår att kåren gör en inventering av allt 
material som finns i Scoutgården. 
 

 Källaren  
Arbetet med att städa och organisera i källaren står 
still i väntan på att ett golv ska läggas i nya 
förrådsrummet  
 

 Arkivering  
Kåren har flera års material som bör skickas till 
Folkbildningsarkivet  
 

Styrelsen beslutade  
att ge Charlie i uppdrag att påbörja en inventeringslista  
att genom Sibban ge Anders i uppdrag att färdigställa golvet 
senast 25/2  
att ge Sibban och Cecilia i uppdrag att iordningställa för 
leverans till Folkbildningsarkivet.  

§13 
Kommande möte 

 
Styrelsemöte 5/2  
Inför mötet uppmanas styrelsen att förbereda sig för, arbetet 
med arbetsplan, arrangemangsplan och arbetsfördelningen.  

§14 
 Avslutning 

 
Sibban tackade för ett bra möte och avslutade mötet. 

 
Vid pennan  
 
 
 
Mija Gustafsson 

 
Justerat 
 
 
 
Sigbritt Andersson 
 

 
 
 

 
 

 


