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Sibban Andersson, Cecilia Hemming, Charlie Andersson, Anneli 

Fredriksson, Angelica Haraldsson, Efraim Pettersson, Anders 

Lundström, Ebba Abelsson, Elin Abelsson samt Simon Thorsell. 

 

Närvarande 

 

Ordföranden förklarade mötet för öppnat. 

§ 1 

Öppnande  

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning  

 

 

Beslöt  

att  Sibban samlar in och rättar mailadresser så inte 

 utmanarnas mail går till föräldrarna. 

§ 3 

Mailadresser i Madicken 

 

Medlemsutveckling: Under alla våra aktiviteter bör vi ha 

rekrytering av nya scouter i åtanke. Vill du bli scout, 

skolrekrytering görs när tillfälle ges, uppmuntra medlemmarna att 

ta med en kompis till scoutmötena. Efraim har lovat att göra en 

affisch som sitter på anslagstavlan i hallen. 

Ledarskap: De föräldrar som vill vara med på lägret får gärna följa 

med men betalar då deltagaravgift. 50 stycken är hittills anmälda 

från kåren. 

Demokrati: Vi måste komma ihåg att förbereda demokratiarbetet 

innan årsmötet med både äventyrare och utmanare. 

Miljö: Angelica har gått igenom vad som gäller i kåren på 

Spåraravdelningen. Hon finns tillgänglig för de andra 

avdelningarna också. 

§ 4 

Arbetsplan 2015 att notera 

 

Anders Lundström har kontaktat Radio Treby och kontrollerat 

texten som kommer att sändas ut. Anders och Elin Abelsson har 

också kontroll på tipspromenadens frågor, att olika våffeljärn 

samlas in och att ingredienser köps in för våffelbaket.     

Anmälningarna till tinget är nu uppe i strax under tjugo, vi räknar 

med ett femtiotal, det har varit problem med anmälningssystemet 

flera dagar. Resten av arbetet är enligt Efraim Pettersson under 

kontroll. 

Beslöt  

att  på förslag från styrelsen avsluta med ett lägerbål på 

 städdagen under Leveneveckan. 18.30 – 20.00 städar vi 

 och därefter håller Efraim Pettersson i det avslutande 

 lägerbålet, som samtidigt tjänar som PR. 

§ 5 

Arrangemangsplan 2015 

 

- Närmast på agendan 

 

 

Det finns nu aktuella lappar med städansvar och -uppgifter i köket, 

samma dokument finns också att ladda ner på hemsidan.  

§ 6 

Scoutgården, ansvar 

Angelica berättade om de olika kriterierna för hur vi sorterar våra 

sopor i Scoutgården: färgat och ofärgat glas utan kapsyler/korkar; 

tidningspapper; pappersförpackningar; metallförpackningar. Det 

vi nu sorterar är förpackningar, alla andra sopor läggs i soptunnan 

än så länge. När facken är fulla lägger den som ser det, innehållet i 

respektive plastpåse. Plastpåsarna hängs på krokarna mitt emot 

§ 7 

Sopsortering, hur? 



städskrubben. Batteri och glödlampor lägger vi för sig, växtdelar 

och matrester läggs i komposten. 

 

Frågor har kommit från lägerkommittén: Vad ska vi använda för 

typ av bränsle under lägret? 

Hur många patruller ska vi ha i varje åldersgupp? 

 

BESLÖT 

att  laga mat på gasolkök och luffarspisar och använda 

 gasol och ved som bränsle. 

att anmäla tre äventyrar- och fyra upptäckarpatruller. 

§ 9 

Liv@2015 

 

 

a) Charlie rapporterade att elektrikern nu satt upp nya 

centraler och jordfelsbrytare. Alla strömbrytare på 

ovanvåningen är nu uppmärkta och samlade.  

b) Sibban har kontroll på vilka scouter som ännu inte har 

betalat medlemsavgift och kommer att påminna dessa via 

mail. 

§ 9 

Övriga frågor 

 

Nästa möte blir kårstyrelsemötet den 27 augusti 2015. 
 

§ 10 

Nästa möte 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet för avslutat. 
 

§ 11 

Avslut  

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

Cecilia Hemming    Sibban Andersson 


