
Närvarande:	  Mikael,	  Victor,	  Tove,	  Jack,	  Evelina	  och	  Malin.

Kårstämma	  26/1	  2014	  på	  Långaråsen

Mötet	  öppnades	  av	  Evelina.	  E<ersom	  Berit	  inte	  var	  närvarande	  så	  förde	  Evelina	  anteckningar.

Rapporter

1. Förbundsmötet	  var	  i	  Örebro	  9-‐10/11.	  Från	  kåren	  åkte	  Victor	  och	  Evelina	  som	  ombud.	  Det	  var
väldigt	  många	  moMoner	  och	  förslag	  några	  beslut	  som	  faNades:	  Nästa	  FM	  kommer	  vara	  år
2015	  e<ersom	  vi	  hädane<er	  kommer	  ha	  FM	  vartannat	  år.	  Strategin	  som	  förbundsstyrelsen
lagt	  fram	  gick	  igenom.	  Pinnbidraget	  har	  höjts	  Mll	  23kr/pinne.

2. Adventure	  hölls	  22-‐24	  november	  för	  äventyrarna	  på	  Långaråsen.	  Två	  scouter	  kom	  från
Timmersdala	  vilket	  var	  kul.	  Totalt	  var	  det	  ungefär	  18	  personer	  på	  lägret.	  Det	  byggdes	  en	  stor
katapult,	  Evelina	  höll	  i	  eN	  ANT-‐pass,	  disco	  och	  en	  naN	  sov	  de	  ute	  i	  tält.

3. Evelina	  på	  ordförandesamling	  på	  Wendelsberg	  30/11-‐1/12.	  Bland	  annat	  så	  pratades	  det	  om
vad	  det	  innebär	  aN	  vara	  ordförande	  och	  lite	  om	  strategin	  som	  gick	  igenom	  på	  FM.

4. Konsulten	  Elin	  kom	  måndag	  2/12	  och	  hade	  lite	  middag	  med	  ledarna.	  Det	  var	  goN	  och	  trevligt.

5. 13/12	  hade	  vi	  det	  årliga	  julbordet.	  Alla	  hade	  med	  mat	  som	  vi	  delade	  på,	  det	  blev	  lyckat	  som
vanligt!

6. Spårarna	  och	  upptäckarna	  hade	  övernaNning	  på	  jullovet,	  3-‐4/1.	  Vi	  MNade	  film,	  åt	  mat,	  gjorde
pinnbröd	  och	  hade	  skaNjakt.

7. Ekonomisk	  rapport:	  2013	  års	  resultat	  blev	  minus	  9500kr	  eller	  minus	  18000kr	  om	  man	  bortser
från	  pengar	  från	  sparbankssM<elsen	  som	  vi	  har	  kvar	  aN	  spendera.	  35000kr	  har	  vi	  aN	  Mllgå.

Skrivelser

8. Evelina	  läste	  upp	  ordförandeposten.	  Utdrag:	  

Det	  är	  tema	  DemokraM	  2014	  och	  det	  finns	  en	  kårtävling	  aN	  delta	  i,	  ”Tag	  plats”.	  Tove	  fick	  i	  uppgi<	  aN
kolla	  deNa.	  

Kårens	  verksamhetsberäNelse	  ska	  vara	  inne	  direkt	  e<er	  årsmötet	  men	  senast	  1	  maj.	  

Mikael	  ska	  registrera	  vilka	  som	  betalat	  medlemsavgi<	  i	  Madicken.	  

Man	  kan	  anmäla	  sig	  Mll	  olika	  nyhetsbrev	  på	  förbundets	  hemsida,	  man	  får	  ej	  dem	  per	  automaMk
längre.	  

Alla	  som	  ska	  åka	  på	  internaMonella	  läger	  kan	  ansöka	  om	  resebidrag.	  DeNa	  Mps	  riktar	  sig	  främst	  mot
de	  som	  ska	  Mll	  Japan.	  

Kårstyrelserna	  beslutar	  själva	  om	  förtjänstmärken	  men	  vi	  konstaterade	  aN	  vi	  har	  dålig	  koll	  på	  om
någon	  ska	  ha	  märken.



9. Vi	  har	  fåN	  kallelse	  Mll	  distriktsårsmötet	  16/3,	  vi	  får	  skicka	  3	  ombud.	  Evelina,	  Tove	  och	  Jack	  har
anmält	  sig.

Stugorna	  

10. Stugorna	  i	  stan.	  Dag	  Hallberg	  var	  forcarande	  intresserad	  aN	  köpa	  husen	  och	  göra	  bed	  and
breakfast	  men	  kommunen	  ger	  inget	  långMdsarrende	  så	  det	  blir	  inget.	  Föreningen
naNhärberget	  vill	  köpa	  husen,	  utgångspris	  för	  diskussion	  200’000kr.	  Kommunen	  beslutar	  4/2
om	  föreningen	  får	  ha	  en	  sådan	  verksamhet	  där.	  DeNa	  hoppas	  vi	  på!	  Annars	  så	  skickar	  vi	  in
brevet	  som	  Mikael	  har	  skrivit	  aN	  vi	  ger	  bort	  husen	  Mll	  kommunen.	  

Mikael	  har	  saN	  in	  en	  frostvakt	  i	  köket	  i	  gamla	  stugan.	  Vi	  borde	  ta	  en	  sväng	  dit	  och	  tömma	  det	  sista.
Datum	  för	  röjning:	  1/2	  kl.09.00	  för	  aN	  tömma	  det	  sista.	  Evelina	  frågar	  om	  hon	  kan	  låna	  eN	  släp	  av	  en
kollega.

11. Långaråsen:	  Det	  har	  trillat	  eN	  träd	  på	  taket	  så	  en	  hängränna	  trillade	  ner	  och	  några
eternitplaNor	  har	  trillat	  ner.	  Mikael	  har	  fixat	  deNa	  provisoriskt.	  Vi	  ska	  ha	  hit	  en	  elektriker	  som
ska	  dra	  el	  Mll	  den	  andra	  spisen	  (istället	  för	  gasspisen)	  och	  några	  uNag	  utomhus.	  Vi	  ska	  köpa
eN	  nyN	  bastuaggregat.	  Be	  Roland	  aN	  fixa	  vägen	  in	  Mll	  våra	  fält.	  Det	  har	  trillat	  ner	  lite	  träd
e<er	  stormarna,	  vi	  ska	  be	  Roland	  aN	  kapa	  upp	  de	  stora	  så	  vi	  kan	  ha	  hand	  om	  dem.

12. Evelina	  ska	  kolla	  om	  det	  går	  aN	  söka	  pengar	  ur	  allmänna	  arvsfonden	  Mll	  vindskydd.

13. Vi	  måste	  börja	  med	  systemaMskt	  brandskyddsarbete.	  Det	  finns	  någon	  form	  av	  kompendium
på	  Våra	  Gårdas	  hemsida.	  Anders	  blev	  saN	  på	  det	  Mdigare	  och	  vi	  ska	  kolla	  om	  han	  vill	  ha	  hand
om	  det	  forcarande.

Övriga	  punkter

14. Vi	  ska	  skicka	  in	  en	  moMon	  Mll	  distriktsårsmötet	  om	  aN	  distriktet	  ska	  stöNa	  ekonomiskt	  de	  som
ska	  åka	  på	  jamboreen.	  Evelina	  skriver	  denna	  moMon	  och	  skickar	  in.

15. Årsmöte	  för	  kåren	  ska	  hållas	  kl.15.00	  söndag	  2	  mars.	  Evelina	  skickar	  ut	  kallelse	  per	  mail,
facebook	  och	  hemsida.	  Man	  kan	  skicka	  in	  moMoner	  Mll	  årsmötet	  vilket	  vi	  uppmuntrar.

16. Skidresa	  med	  distriktet	  hålls	  7-‐9mars.	  Kostnaden	  är	  675kr	  och	  i	  den	  ingår	  resan	  t/R	  Ransberg,
boende,	  li<kort	  samt	  mat	  lördag	  och	  söndag.	  Kåren	  får	  söka	  om	  anläggningscheckarna	  för	  aN
få	  Mllbaka	  pengar	  för	  boendet.	  	  Men	  totalen	  för	  scouten	  blir	  675kr.

17. Jonas	  och	  Mikael	  har	  förslag	  på	  aN	  vi	  ska	  ha	  eN	  lajv	  ”Sagan	  om	  ringen”	  på	  pingstläger.	  6-‐8juni
är	  Pingst	  i	  år.	  E<ersom	  6	  juni	  är	  röd	  dag	  kan	  vi	  börja	  lägret	  redan	  på	  dagen.

18. Ellinor	  Bengtsson	  (Malins	  Farmor)	  vill	  hyra	  Långaråsen	  28-‐29/6	  för	  läger	  med	  Lufsarna.
Mikael	  bokade	  in	  deNa.

19. Mötet	  avslutades

Ordförande



Evelina	  Sundberg


