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Sibban Andersson, Cecilia Hemming, Charlie Andersson, Mija 

Gustavsson och Anneli Fredriksson. 

 

Närvarande 

 

Styrelsen passade på att gratulera Mija Gustavsson med en 

blomma på 50-årsdagen varefter Ordföranden förklarade mötet 

för öppnat. 

§ 112 

Öppnande  

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 113 

Dagordning  

 

 

a) Det blev publikrekord på årets julmässa. Få köpare 

utnyttjade dock nyheten att betala genom Swisch-

överföring över mobilnätet. Hanteringen av kontanter är 

ett problem då inga banker i närområdet längre erbjuder 

service med insättning av kontanta medel. 

Styrelsemedlemmarna uppmanades att söka information 

om hur andra föreningar löst problemet. 

b) Den 15 december hölls Trygga Möten-utbildning i 

Scoutgården med 2 ledare och 13 utmanarscouter. Det 

blev en mycket bra kurs med givande diskussioner bland 

ungdomarna. Kursintygen är nu på väg från kansliet i 

Stockholm. 

c) Den nya bredbandsuppkopplingen är nu färdiginstallerad 

med trådlöst nätverk i Scoutgården.  

d) Kassör Charlie gav en övergripande bild av föreningens 

ekonomiska situation. Vid årets slut visade kassan ett 

plusresultat men beloppen ännu inte helt fastställda.   

e) Scoutkåren har genom Charlie under fem år tagit hand om 

slängd reklam etc i det tidigare ofta så stökiga post-

boxrummet på orten.  

 

BESLÖT 

att  uppdra åt Mija att ta reda på vilka regler som gäller 

 vid hantering av större summor kontanta medel. 

att  endast ge ut gällande lösenord för det trådlösa 

 nätverket till de ledare/hyrestagare som ber om det. 

att  byta lösenordet till nätverket minst en gång i halvåret. 

att skapa tillfälliga lösenord för nätverket vid speciella 

aktiviteter. 

att avsluta arbetet med att ta hand om slängda kuvert och 

 reklamutskick i Stora Levenes postboxrum.  

§114 

Rapporter 

 

- a) Julmässa 

- b) Trygga Möten 

- c) Trådlöst internet 

- d) Ekonomi 

- e) Reklam i postrummet 

 

 

a) Det första utkastet på 2014-års verksamhetsberättelse 

gicks igenom och justerades, Cecilia för in ändringar och 

skickar ut den nya versionen per mail. 

 

§ 115 

Årsmötet  

- a) Verksamhetsberättelse 

- b) Arbetsplan2015 

- c) 



b) Arbetsplanen för 2015 bordlades till nästa möte. 

 

c) Förslaget till 2015-års arrangemangsplan gicks igenom 

och justerades, Sibban för in ändringar och synkar den 

med distrikt och förbund och har med ett nytt förslag på 

nästa möte. 

 

d) Styrelsen kommer att lägga förslag på följande punkter: 

 

- Utvärdering av arbetsfördelningen vad gäller 

Scoutgårdens skötsel. 

- Höjning av medlemsavgiften för 2016. 

- Föreslå att förra årets kursersättning kvarstår. 

- Föreslå att förra årets traktamente kvarstår. 

- Föreslå att reseersättning utgår med 18,50/mil. 

- Föreslå att förra årets prislista för uthyrningar kvarstår. 

- Föreslå att 2015-års styrelse består av årets antal + 2. 

 

e) Budgeten kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte, en 

budgetpost att lägga till blir då kostnaderna för att byta ut 

Scoutgårdens elektriska ledningar. 

Arrangemangsplan2015 

- d) Styrelsens förslag 

- e) övrigt 

 

 

Ledartillgången i de olika avdelningarna gicks igenom. Datum för 

termins-planering och –start diskuterades.  

Terminsstarten blir enligt tidigare beslut, den 29 januari. 

Planeringsdagen är flyttad till den 24 januari. 

BESLÖT 

att   Charlie gör en layout på ett kort för välkomstutskick 

 inför terminsstarten. 

att Cecilia trycker korten så snart som möjligt. 

§ 116 

Terminsstart 

 

 

Scoutkåren har fått följande datum tilldelade sig: 

- Söndagen den 15/2 

- Fredagen den 6/3 

- Tisdagen den 24/3 

- Lördagen den 25/4 

§ 117 

Garderoben 

 

För att sparka igång årets arbete inom temat ”Kom ut!”, som 

syftar till att få ut mer av friluftslivet, har alla NSF:s kårer bjudits 

in till en kick-off-helg den 13-15 februari.  

PRATADE VI VERKLIGEN OM DETTA? 

VI TOG IAF INGA BESLUT! 

BESLÖT 

att  Sibban tar kontakt för att förklara varför vi inte kan 

 medverka. 

§ 118 

NSF bjuder in 

 

a) Planeringsmötet inför 2015 för Västra Scoutdistriktet 

infaller nu på söndag.  

b) NSF:s ordförande Fredrik Torberger fyller 40 år den 9 

januari. 

§ 119 

Övriga frågor 



c) NSF-konsulenten har hört av sig angående stöd i kårens 

arbete. 

d) Förbundets ordförandesamling och kommunikatörsträff 

sammanfaller med vår ledarplanering. 

 

BESLÖT  

att Sibban, Anders och eventuellt Mija åker på distriktets 

 planeringsmöte. 

att  Sibban och Anders får i uppdrag att jobba för en 

 gemensam busstransport till årets Förbundsmöte i 

 Eskilstuna. 

att  Sibban och Anders undersöker intresse för gemensam 

 distriktsaktivitet för Upptäckarna. 

att  Sibban gratulerar ordföranden, på Facebook, å kårens 

 vägnar. 

att  Sibban tar kontakt med konsulenten och tackar för 

 erbjudande om hjälp men meddelar att kåren har fullt 

 upp med redan planerade/igångkörda aktiviteter. 

att  Sibban tar kontakt för att förklara varför vi inte kan  

 medverka på ordförande- resp. kommunikatörsträffen. 

 

 

Nästa möte blir kårstyrelsemötet den 2 februari 2015. 
 

§ 120 

Nästa möte 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet avslutat. 
 

§ 121 

Avslut  

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

Cecilia Hemming    Sibban Andersson 


