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Elin Abelsson, Carl Andersson, Charlie Andersson, Sibban 

Andersson, Anneli Fredriksson och Cecilia Hemming 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade mötet för 

öppnat. 

§ 1 
Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 
§ 2 
Dagordning 
 

 

Sibban rapporterade ekonomin från julmässan 2018. Det visade sig 

vara bästa resultatet någonsin. 

§ 3 
Julmässan 

 

Uthyrning 

Sibban har uppdaterat hyresinformationen så det blir tydligare för 

våra hyresgäster vad som gäller under och efter man hyrt.  

BESLÖT 

att: flytta haspen till andra sidan dörren ned till källartrappan och 

haspa den vid uthyrning. Detta så man inte kan öppna dörren 

uppifrån och gå ned i källaren när man hyr Scoutgården. 

§ 4 
Scoutgården 
 

 

Vi har 10 tillfällen under våren 2019. Vi har ansvariga till samtliga 

tillfällen och 3 övriga till det närmaste tillfället. Sibban mailar 

ytterligare en gång till våra scoutföräldrar för att få in en till. 

Kommande tillfällen tas allt eftersom.  

Möte med Konserthuset 14 jan inför vårens föreställningar.  

§ 5 
Konserthuset  
 

 

Västgöta Södras Scoutdistrikt anordnar ett scoutläger i Apelhult 

27/7–3/8. Även Spårare erbjuds vara med 30/7-1/8.  

Priset: 1350 kr för hela lägret, 700 kr för Spårare 

BESLÖT 

att: på kårårsmötet föreslå detta läger för våra scouter sommaren 

2019 och sondera att vi har ledare som kan och vill åka med. 

§ 6 
Läger 2019 
 

 

Årsmöte 24/2 kl 10:00. Ansvariga för maten är Efraim och Lukas.  

BESLÖT 

att: styrelsen tar fram förslag till presidiet på nästa styrelsemöte. 

att: Sibban lämnar dokumentet ”Valberedningens roll” till Ebba 

och Max så de kan påbörja sitt arbete.  

§ 7 
Årsmöte 2019 
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Utkastet genomgicks för en första korrekturläsning under mötet. 

Tidsplan:  

15/1 Cecilia korrigerar och mailar ett nytt förslag till samtliga i 

styrelsen 

18/1 Eventuella synpunkter från styrelsen och övrigt underlag 

(statistik, ekonomi, mm) till Cecilia 

21/1 Slutversionen klar från Cecilia för påseende till styrelsen 

23/1 Ev ytterligare synpunkter från styrelsen till Cecilia  

3/2 Cecilia klar med verksamhetsberättelsen 

4/2 Kårstyrelsemöte där verksamhetsberättelsen skrivs under. 

8/2 Handlingar och inbjudan till medlemmarna 

24/2 Årsmöte 

§ 8 
Verksamhetsberättelse 2018 
 

 

Förslag till arbetsplanen korrekturlästes och justerades. En ny 

version mailas ut för ytterligare en korrekturläsning och 

synpunkter. 

§ 9 
Arbetsplan 

 

 

Förslag till arrangemangsplan 2019 diskuterades och 

kompletterades med ansvariga.  

§ 10 

Arrangemangsplan 2019 

 

Kårstyrelsens olika förslag diskuterades 

BESLÖT  

att: föreslå årsmötet att från och med årsmötet 2019 höja 

hyreskostnaden till 400 kr/dygn . 

§ 11  

Styrelsens förslag 

 

 

Dokumentet gicks igenom och inga justeringar gjordes.  

BESLÖT 

att: föreslå årsmötet att de ansvarig kvarstår även under 2019. 

§ 12  

Uppdrag Scoutgården 

 

 

Kåren har rätt till 6 ombud.  

BESLÖT 

att: föreslå Sibban, Elin, Carl, Anton och 2 äventyrare som ombud. 

§ 13 

 Distriktsårsmöte 
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Budget tas upp på nästa styrelsemöte 4 februari. 

§ 14  

Budget 

 

 

Nästa möte blir planering/kårstämma 13 jan. 
§ 15 
Nästa möte 

 

 

Ordförande Sibban förklarade mötet för avslutat. 

 

§ 16 
Avslutning 

 

 

Vid protokollet      Ordförande 
 

 

Anneli Fredriksson    Sibban Andersson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


