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Sibban Andersson, Cecilia Hemming, Charlie Andersson, Anneli 

Fredriksson, Elin Abelsson och Efraim Pettersson. 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade mötet för 

öppnat. 

§ 1 

Öppnande  

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning  

 

 

95 medlemmar har betalat. De arton som börjat i höst har inte betalat 

ännu. 

§ 3 

Medlems-avgifter/-antal 

 

 

Scoutgården är attraktiv och det är många som vill hyra lokalen, både 

för barnkalas och andra aktiviteter och sammankomster.  

§4 

Scoutgården - uthyrningar 

 

 

Distriktet bjuder på frukost, lunch, fika och film-snacks. Det praktiska 

sköts av kåren med utmanarna i spetsen. Susanne och Sibban 

diskuterar vad som behöver göras och återkommer. 

BESLÖT  

att äta på Alex Pizzeria på lunchen samt ta catering från Stures 

 mat på kvällen.  

§ 5 

Inför FM 24/10, 

UtmanarANT 25/10, 

Praktiskt ansvar kåren 

 

 

Kåren har nu 32 spårar-, 20 upptäckar-, 20 äventyrar- samt 11 

utmanarscouter.   

§ 6 

Antal scouter per avdelning 

 

 

Sibban har bokat Sika Lada kl. 16.00 den 15 november, 8 har redan 

anmält sig.  

§ 7 

Pysseldagar 1, 15 (Sika 

Lada), 22, 29 november 

 

 

Listlotterna är klara och på väg ut till medlemmarna. 

§ 8 

Listlotter ut till medlemmar 

 

Sibban har fått OK ifrån Niclas Remgård, att han ställer upp som 

auktionsutropare även i år. 

BESLÖT 

att  informera om att de som säljer listlotter kan sätta in 

 lottpengarna på scoutkårens postgiro eller swisha över 

 pengarna.  

§ 9 

Julmässa 2 december 

 

Ansvariga för de olika punkterna på fixarlistan utsågs.  

BESLÖT 

att placera anslagstavlan på Scoutgårdens frontvägg ovanför 

§ 10 

Städdag 8 oktober 

 – placering av skylt, 

anslagstavla och husnummer 

 



 rampen.   

 

Våra Gårdar har skickat ut ett s.k. Ungdomstest för sina olika lokaler. 

Allt från tillgänglighet för ungdomar i orten, ungdomsanpassning 

utomhus till om det sitter ungdomar i styrelsen kontrolleras. Charlie 

Andersson har utfört testet för kårens Scoutgård, det blev högsta 

poäng! 

§ 11 

Övriga frågor 

 

Nästa möte blir kårstyrelsemötet den 29 oktober 2015. 
 

§ 12 

Nästa möte 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet avslutat. 
 

§ 13 

Avslut  

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

Cecilia Hemming    Sibban Andersson 


