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Sibban Andersson, Elin Abelsson, Charlie Andersson, Carl 

Andersson, Cecilia Hemming  

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade mötet för 

öppnat. 

§ 1 

Öppnande  

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning  

 

Scoutkårens ledare och scoutföräldrar har bemannat Vara 

Konserthus garderob i snart 15 år och nu är majoriteten som står, 

föräldrar.  Detta var vårt mål från början och nu har vi kommit dit.   

§ 3 

Konserthuset 

 

Äventyrarna och Upptäckarna har bestämt att åka på veckoläger 

som heter Campalot 2018, i Laholm. Spårarna och Spejarna 

erbjuds Norporee i Härsjönäs. Charlie presenterade en lägerkalkyl 

som innehöll båda lägren.  

Styrelsen beslöt 

 att satsa på Campalot 2018 och Norporee  

 att jobba efter den föreslagna lägerkalkylen 

§ 4 

Läger 2019 

 

Ansvarig för mat och fika under årsmötet är Efraim och Lucas. 

Sibban har meddelat valberedning vilka som ska tillfrågas för 

omval. 

Styrelsen beslöt  

 att föreslå som mötesordförande: Elin Abelsson och som 

 mötessekreterare: Anneli Fredriksson  

 att föreslå Sofia Lindberg/Cecilia Hemming/Susanne 

 Andersson till justerare, i nämnd ordning. 

 att Carl visar alla dokumenten på storbild 

 att Carl bjuder in äventyrarna att vara med på årsmötet. 

§ 5 

Årsmötet 24/2 kl 10:00 

 

Valberedningen 

 

Presidium  

 

 

 

 

 

 

Styrelsen har korrekturläst verksamhetsberättelsen och lämnat 

synpunkter till Cecilia. 

Styrelsen beslöt  

 att verksamhetsberättelsen anses vara klar och att den trycks i 

 färg.     

 att Cecilia byter framsidan och, om det är möjligt, lägger till 

 en mening om GDPR inom de närmaste dagarna och mailar 

 det till Sibban så rätt ex går med ut i handlingarna på torsdag. 

 att Cecilia trycker dokumentet i 30 ex.  

 att Sibban fixar underskrifter från Mija och Anneli. 

§ 6 

Verksamhetsberättelsen 2018 
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Styrelsen gick igenom dagordningen inför årsmötet.  

Styrelsen beslöt 

 att föreslå dagordningen till årsmötet.  

§ 7 

Dagordning 

 

Styrelsen har gått igenom styrelsens förslag inför årsmötet och lagt 

till datum för när priset för uthyrning ska höjas.   

Styrelsen beslöt 

 att föreslå styrelsens förslag 2019 till årsmötet 

§ 8 

Styrelsens förslag 2019 

 

Styrelsen har gått igenom arbetsplanen inför årsmötet. 

Styrelsen beslöt  

 att föreslå arbetsplan 2019 till årsmötet 

§ 9 

Arbetsplan 2019 

 

Styrelsen har gått igenom arrangemangsplanen inför årsmötet. 

 

Styrelsen beslöt  

 att föreslå arrangemangsplan 2019 till årsmötet   

§ 10 

Arrangemangsplan 2019 

 

Charlie föredrog ett förslag till budget för styrelsen inför årsmötet.  

 

Styrelsen beslöt  

 att föreslå budget 2019 till årsmötet   

§ 11 

Budget 2019 

 

Vi har rätt till 6 ombud på distriktsårsmötet.  Anmälan 16/2  

Elin Abelsson, Sigbritt Andersson, Carl Andersson, Anton 

Fredriksson valdes på förra styrelsemötet. 

 

Styrelsen beslöt  

 att Carl tillfrågar Hanna Olofsson och Freja Sundén om de 

 vill vara ombud. 

§ 12 

Ombud distriktsårsmötet  

 

Styrelsen beslöt  

 att vid uthyrning av Scoutgården ska det alltid vara en vuxen 

 över 18 år närvarande.  

§13  

Övriga frågor 

 

Nästa möte blir årsmötet den 24/2 klockan 10:00 

§ 14 

Nästa möte 

 

Ordförande Sibban förklarade mötet för avslutat. 

§ 15 

Avslutning 

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Elin Abelsson     Sibban Andersson 
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