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Sibban Andersson, Cecilia Hemming, Charlie Andersson, 

Anneli Fredriksson, Elin Abelsson, Ebba Abelsson, Angelica 

Haraldsson, Susanne Andersson, Anders Lundström och Helena 

Lundblom. 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

för öppnat. 

§ 1 

Öppnande  

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning  

 

 

Sibban har gjort iordning en akut-pärm med scouternas 

nödvändiga födelsedata samt telefonnummer till deras anhöriga. 

Hon påminde också om att listan med arbetsuppgifter, som ska 

göras av de månadsansvariga, sitter uppsatt i köket och bör 

prickas av vid varje tillfälle. 

§ 3 

Dokument i Scoutgården 

- Anhörigtelefonnummer 

- Arbetsuppgifter- 

månadsansvariga 

 

 

 

All information som kommer från NSF, Scouterna och UScK 

bör komma Utmanarna till del på ett mer samlat sätt. 

 

BESLÖTS 

att Elin tar upp frågan på nästa Utmanarmöte. 

§ 4 

Info från bl.a. NSF, Scouterna, 

UScK 

- Vem och hur? 

 

 

Sibban föreslog att erbjuda Utmanarna att ha ett eget bord på 

julmässan där de kan sälja kakor och annat som de bakat. 

 

BESLÖT 

att  Elin och Ebba tar upp förslaget med försäljningsbord 

 med Utmanarna. 

att  Anneli ansvarar för att 300 lussekatter bakas. 

att  Charlie designar och Cecilia trycker scoutlapp och 

 affischer. 

att  Charlie sätter in annons i NLT 

att  Anders tar kontakt med Radio Treby. 

att  Sibban ansvarar för listlotterna. 

att  Efraim, Elin och Utmanarna ansvarar för lotteriringar 

 inklusive vinster. 

att Angelica ansvarar för bröd-, godis-, och 

 prylförsäljning. 

att  Sibban är ansvarig för auktionsgrejer. 

§ 5 

Julmässa 7/12 

- Vem gör vad före/under 

mässan? 

 



att   Niclas Remgård är auktionsutropare. 

att   Anneli och Malin är auktionsutroparassistenter. 

att   Susanne och Helena är auktionssekreterare. 

att   Sibban är konferencier. 

att   Anton ansvarar för ljud och ljus. 

att   Elin ansvarar för fotografering. 

att   Anders och ev. Håkan ansvarar för kaffekokning och 

 kakuppläggning innan mässan kommer igång. 

att   Anneli är fikalöpare. 

att   Anton och Helena sköter fikat i Äventyrarlokalen. 

att   Sibban och Max ansvarar för fikat vid scenen. 

att   Anders och ev. Håkan tar hand om disken. 

att   Sibban och Charlie ordnar växelkassorna. 

att   Sibban och Elin ansvarar för luciaträningen. 

att   Sibban, Anneli, Susanne, Angelica och Anders bakar 

 2 rulltårtor var. 

att   Sibban, Charlie och Helena ansvarar för swish-

 hanteringen. 

att   Sibban och Charlie ansvarar för att handla kaffe, 

 mjölk, socker, pepparkakor, glutenfritt, sockerfritt, te, 

 saft och servetter. 

att   alla träffas och ställer iordning lokalerna måndagen 

 den 5/12 kl. 18.30. 

att   den sista luciaträningen blir den 6/12 kl. 17.45 

 

BESLÖT 

att  teman för pysseldagarna blir som följer: 

 6/11 Textil/tovning - Sibban 

 13/11 Découpage, målning - Sibban 

 20/11 Bak, karamellkok, mm. – Anneli och Susanne 

 27/11 Stommar, näsor, avsluta alster – Sibban 

 4/12 Mossa och grönt - Sibban 

§ 6 

Pyssel 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 

4/12 

 

 

Scoutkåren har följande tillfällen kvar i år: 

3/11, 13/11, 29/11 och 11/12. 

§ 7 

Konserthusgarderoben  

 

 

Alla kårer ska anmäla respektive lägerdeltagare tillsammans. 

Senast den 15 januari ska garantikostnaden på 2000,- vara 

inbetald till scoutkårens plusgiro. 

 

BESLÖT 

att  inbjudan skickas ut till scouterna per mail med 

 tillhörande länk till läger-film. 
 

§ 8 

Jamboree 2017 

- Inbjudan 

- Anmälan 

 



 

Susanne och Anneli bjuder in till terminsavslutande ledarmys i 

oömma kläder. Ledare och vuxna inom kåren är välkomna den 

16/12.   

§ 9 

16/12 ledarmys 

 

 

Alla handlingar är i elektroniskt format, så ombuden måste ha 

med sig en bärbar dator. Den som är intresserad av handlingarna 

i kåren kan få den utskickad av Elin eller Sibban. 

 

28 motioner har kommit in. Förbundsstyrelsen har avslagit alla 

motioner (vilket kanske bara betyder att man har eget liknande 

förslag).      

 

§ 10 

Demokratijamboree 2016 

- Handlingar 

 

 

NSF:s Umugenzi-läger i Kigali, där Cecilia ingår i ledarteamet 

och Efraim och Malin är deltagare, är i behov av tält som kan 

doneras till de burundiska deltagarnas kårer. 

 

Elin berättade att NLT var och skrev om scouternas disco i 

helgen.  

 

BESLÖT 

att  kårens udda tält och silvertält kan doneras till 

 Umugenzi-lägret. 
  

§ 11 

Övriga frågor 

- Tält till Umugenzi-lägret 

- NLT på scoutdiscot 

 

Nästa möte blir kårstyrelsemöte den 9 november 2016. 
 

§ 12 

Nästa möte 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet avslutat. 
 

§ 13 

Avslut  

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

Cecilia Hemming    Sibban Andersson 

 

 


