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Elin Abelsson, Sibban Andersson, Anneli Fredriksson, Helena 

Lundblom, Anders Lundström och Sandra Nilsson 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna till mötet, och 

förklarade mötet för öppnat. 

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning 

 

Alla i styrelsen lämnade en personlig lägesrapport efter 

sommaruppehållet. Efter en sommar med varierat innehåll är 

vi nu redo att ta oss an en ny termin.   

§ 3 

Lägesrapport i Corona-tider 

 

 

 

Spårarna: Det var för lite intresse från scouterna så det 

arrangerades inte någon sommaraktivitet. 

 

Upptäckarna: 4 scouter och 4 ledare. Vandring mellan Spiken 

och Läckö med aktiviteter på vägen. Mat lagades på 

trangiakök. Det gavs möjlighet till bad som anammades av 

några scouter trots det lite kylslagna vädret. Såväl scouter som 

ledare var nöjda med dagen. 

 

Uppfinnarna: 8 scouter och 5 ledare. En heldag vid Jämnesjön 

med lite vandring. Pga eldningsförbudet blev det inte 

matlagning på trangiakök. Även programmet justerades och 

mer vandring byttes mot mer bad. Detta gjorde att scouterna 

fick möjlighet att ta simbeviset. 

 

Äventyrarna: 2 scouter och 2 ledare. Cykelhajk med aktiviteter 

utmed vägen. Aktiviteterna mynnade ut i att scouterna tagit 

märket Överleva. Bad och övernattning vid Ruta kvarn i 

hängmattor. Helgen avslutades med kräftmete.  

 

Sibban tackar alla inblandade för insatserna för scouterna 

under sommaren. 

§ 4 

Rapport från:  

Avdelningsverksamheten i 

sommar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kårens lotteritillstånd går ut och ska förnyas. Med anledning 

av detta behöver vi välja ny lotteriföreståndare. 

 

Styrelsen beslöt:  att välja Sigbritt ”Sibban” Andersson till 

lotteriföreståndare. 

   Att ge Sigbritt i uppdrag att ansöka om 

   nytt lotteritillstånd. 

 

§ 5 

Lotteritillstånd 
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Sandra, Sibban och Anneli har haft uppgift att fundera över 

avdelningarna och ledarteamen inför höstterminen. Ett förslag 

presenterades till underlag för beslut på planeringsdagen. 

 

Förslag avdelningar: 

Vi utökar med en avdelning för att kunna erbjuda en kvalitativ 

verksamhet som dessutom innebär ett större lugn och trygghet 

på avdelningarna. 

 

Spårarna (åk 2) 15-20 scouter 

Spanarna (åk 3 och åk 4) 27 scouter  

Upptäckarna (åk 5) 14 scouter 

Uppfinnarna (åk 5) 13 scouter 

Äventyrarna (åk 6-8)15 scouter 

Utmanarna (åk 9 -) 5 scouter  

 

Förslag: 

Anders, Angelica, Sibban och Sofia (spårarna) 

Anton S, Benjamin, Ebba, Jasmine, Max (spanarna) 

Anton F, Lucas och Sandra (upptäckarna) 

Anneli, Malin och Susanne (uppfinnarna) 

Calle, Elin, Efraim och Hanna (äventyrarna) 

 

Utmanarna har i dagsläget inget större behov av egen 

verksamhet eftersom det endast är 2 som inte är 

avdelningsledare. Det är viktigt att avdelningsverksamheten 

går först och därför ska utmanarna ha max 1 möte i månaden, 

sep-nov. Sibban pratar med utmanarna och Sibban och Anneli 

initierar till ett möte med dem. Vi avvaktar med ledare.  

 

 Viktigt att alla kommer. Sibban skickar en inbjudan och 

påminner.  

 

Terminsstart 3 september för alla utom spårarna.  

Eftersom vi med anledning av Corona inte får rekrytera i 

skolan i år får vi ta till andra vägar. Spårarna bjuds istället in 

via e-post och sociala medier till ett scoutmöte onsdag 2 

september, 18.30-20.00. Veckan därefter är det möten som 

vanligt för samtliga avdelningar.  

§ 6 

Höstens avdelnings-

verksamhet 

 

 

Avdelningarna 

Sibbans notering: Pga 

avhopp på ledare blev vi 

tvungna att ändra våra 

planer både för antal 

avdelningar och ledarteam. 

Info om detta kommer i 

nästa styrelseprotokoll 

 

 

 

 

  Ledarteamen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeringsdagen 23 aug 

 

 

Terminsstart 

 

 

 

Det kommer fortsatt vara viktigt att vi alla tänker oss för när 

det gäller inköp, i och med att de ekonomiska förut-

sättningarna förändrats. Inget bidrag från Boverket till  

§ 7 

Kassören har ordet 
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 värmesystemet och mindre inkomst från Konserthuset gör att  

 vi inte har det goda ekonomiska läget som vi haft tidigare. 

 

Scoutkåren ska göra riskanalyser och Coronaanpassa höstens 

arrangemang.  

 Planeringsdag kan genomföras som planerat. 

 Scoutmötesstart: Coronaanpassas.se ovan 

 Distrikslägret ställs troligen in. Vi avvaktar info från 

arrangören. 

 Höststädningen genomförs på samma sätt som 

vårstädningen. Varje avdelning ansvarar för uppgifter 

och föräldrar bjuds inte in.   

 Spökvandringen flyttas till nästa år. 

 Pysseldagar med enbart ledare. 

 Julmässan avvaktar vi med beslut om till nästa 

styrelsemöte. 

 Demokratijamboree avvaktar vi besked från Scouterna 

om. 

 Ledarvård coronaanpassas. 

§ 8 

Kommande arrangemang 

 

Kåren har rätt till 2 st ombud 

 

Styrelsen beslöt: att välja Elin Abelsson och tillfråga Ebba 

Abelsson.  

§ 9 

DJ 2020 

 

 

45 tygklädda stapelbara gröna stolar står i källaren utan att 

användas.  

Beslöt att Sibban tillfrågar Ehn om de vill ha dem till Ehnrum 

 

Vi har fått förfrågan om att förvara ett lass grus på vår 

parkering under en vecka och har gett ok på det.  

 

Sibban och Helena ansöker senast 25 aug 

 

Charlie beställer lotteriblocken inför julmässan. Samma antal 

som förra året.  

 

1 september drar arbetet igång. Charlie drar upp en plan 

tillsammans med Kjellners rör över vad som ska göras och 

när, så vi kan förbereda oss i tid. 

§ 10 

Övriga frågor 

 

Gröna stolarna 

 

Grus på parkeringen 

 

 

Lokalt aktivitetsstöd 

 

Lotteri 

 

 

 Värmesystemet 

 

 

Nästa styrelsemöte 21/9 och kårstämma 29/10 

§ 11 

Nästa möte 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

 

Sibban tackade alla för mötet 

§ 12 

Avslutning 


