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Sibban Andersson, Cecilia Hemming, Charlie Andersson, Anneli 

Fredriksson och Elin Abelsson. 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade mötet för 

öppnat. 

§ 1 

Öppnande  

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning  

 

 

De som var närvarande på FM gav en kort information om de 

viktigaste punkterna från mötet: 

Sibbans motion om anläggningscheckar gick glädjande nog igenom.  

Nästa FM kommer att hållas den 2-3 juli 2017 på Ransberg. 

Aktivitetstödet blev oförändrat. 

FS annonserade att förbundet underbudgeterat  drygt 11 miljoner. 

Stora Levene kommer att satsa på att informera och få med kårens 

utmanare till det kommande Gotlandslägret. 

§ 3 

Rapport från FM 

- Påverkan på kåren 

 

 

Pysslet 15/11 i Sika Lada har ställts in pga sjukdom, de anmälda 

träffas istället i Scoutgården och pysslar tillsammans. 

 

Sibban är ansvarig för och övervakar Swish-betalningar på julmässan.  

§4 

Julmässan 

- Pyssel 

- Swish 

 

 

108 stycken medlemmar har betalt in medlemsavgiften hittills, Sibban 

har skickat ut en påminnelse till de som ännu inte betalat.  

§ 5 

Medlemmar 

 

 

Inför kårens 85-årsfirande kommer det att satsas på s.k. ”Storytelling ” 

på YouTube. Styrelsen kommer också att ta fram fotoböcker samt 

komplettera kårens historia och lägerhistoriken på hemsidan. 

BESLÖTS  

att  var och en funderar på idéer som kan användas för att visa 

 upp hur kåren har arbetat under åren.  

§ 6 

Kåren 85 år 

 

 

BESLÖTS 

att  Sibban och Cecilia presenterar ett utkast på 2015-års 

 Verksamhetsberättelse på styrelsemötet den 7 januari 2016.  

§ 7 

Årsmöteshandlingar 

 

 

Den 14 december kl. 18.30 – 21.00 körs en intern kurs i mötesteknik 

och ledarintroduktion. Utmanare och äldre är välkomna att delta. Elin 

Abelsson lägger ut inbjudan i Facebook-gruppen. 

§ 8 

Kurser i december 

 



 

Elin Abelsson är intresserad av att ordna en Vit Jul-aktivitet i 

Scoutgården och informerade sig därför på eget initiativ om detta på 

FM.  

Elin Abelsson vill anmäla sig till Idé-kursen. 

Mija Gustafsson föreslog att vi nominerar någon av våra 

ungdomsledare till LNF:s ungdomsledarpris. Hon skaffar mer 

information om detta. 

 

BESLÖTS 

att  Elin antar utmaningen att ordna en Vit Jul-aktivitet 

 tillsammans med Efraim Pettersson. 

att  Kåren betalar avgiften för Elin Abelssons Idé-kurs. 

Att Charlie nominerar Efraim Pettersson till LNF:s 

 ungdomsledarpris. 

§ 9 

Övriga frågor 

 

 

Nästa möte blir kårstyrelsemötet den 7 januari. 
 

§ 10 

Nästa möte 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet avslutat. 
 

§ 11 

Avslut  

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

Cecilia Hemming    Sibban Andersson 


