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Sibban Andersson, Cecilia Hemming, Charlie Andersson, Elin Abelsson. 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade mötet för 

öppnat. 

§ 1 

Öppnande  

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning  

 

 

Omgående – Elin informerar Utmanarna om årsmötestid och plats 

10-13 jan - Cecilia gör färdigt verksamhetsberättelsen 

14 jan  - Cecilia och Sibban tittar igenom berättelsen    

03 feb - Cecilia trycker 5 ex av berättelsen till styrelsemötet 

 den 6 februari. 

07 feb - Cecilia ändrar enligt ev. synpunkter och trycker 30 ex 

 av berättelsen till årsmötet. 

12 feb - Cecilia färdigställer och Sibban skickar ut 

 arbetsplanen, arrangemangsplanen samt styrelsens 

 förslag. 

§ 3 

Styrelsens tidsplan inför årsmötet 

- Vem gör vad och när 

 

 

2016-års verksamhetsberättelse är snart klar. Charlie skickar den 

ekonomiska rapporten samt medlemsstatistiken, som ska bifogas, till 

Cecilia när dessa är klara. (Vi har nu 103 betalande medlemmar). 

§ 4 

Verksamhetsberättelse 2016 

 

 

Förslag till arbetsplan-2017 skjuts upp till nästa styrelsemöte, den 6 

februari. Sibban förbereder denna. 

§ 5 

Förslag till Arbetsplan 2017 

 

 

Förslag till arrangemangsplan-2017 skjuts upp till nästa styrelsemöte, den 

6 februari. Sibban förbereder denna. 

§ 6 

Förslag till Arrangemangsplan 2017 

 

 

BESLÖT 

att   Sibban skriver ett utkast med styrelsens förslag till 

 nästa styrelsemöte den 6 februari.  

§ 7 

Styrelsens förslag till årsmötet 

 

BESLÖT 

att   arbetsfördelningen från 2016 kvarstår. 

§ 8 

Arbetsfördelning Scoutgården 

 

a) Utmanarna diskuterar nu olika aktivitetsförslag samt tid, plats 

och tema samt ålder och kostnad för aktiviteterna. 

 

b) Charlie har varit hos Janssons i Vara för att informera sig om 

vad vi behöver göra för att få till en bra högtalaranläggning i 

Scoutgården, han återkommer om detta. 

 

c) Diskuterades vem som ska vara ansvarig för Äggapromenaden 

om denna arrangeras i år. 

§ 9 

Övriga frågor 

- a) Sportlovsaktiviteter 

 

- b) Högtalaranläggning 

- c) Äggapromenaden 



 

BESLÖT 

att  kåren arrangerar Äggapromenaden på Långfredagen. 

att  Utmanarna ordnar och tar hand om fikaförsäljningen. 

 

Nästa möte blir styrelsemötet den 6 februari. 

 

§ 10 

Nästa möte 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

§ 11 

Avslut  

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

Cecilia Hemming     Sibban Andersson 


