
Protokoll fört vid styrelsemöte med  
Varbergs NSF-scoutkår 2017-02-07 
Närvarande: Mikael, Tove, Evelina, Victor, Jonas och Berit 
 
§ 1 Ordförande Evelina öppnade mötet. 
 
§ 2 Skrivelser 

● Verksamhetsutvecklare Elin inbjuder till rekryteringsträff 6/4 
● Inbjudan till NSF till Västlunddagarna på Tollare i Stockholm 23-24/3 
● Inbjudan till DelTa 1-2/4 i Stockholm. Temaåret 2017-2018 heter “Må 

bra” 
● Inbjudan till Våra Gårdar Hallands årsmöte 8/4 
● Inbjudan till seminarium om alkoholvanor arrangerat av Länsstyrelsen 

 
§ 3 Rapporter 

● Rekrytering genomfördes på Veddige och Derome skolor av Elin och 
Louise. 

● Evelina och Louise deltog på barnkalaset i Veddige den 10/9, där de stekte 
krabbelurer. 

● Vid terminsstarten dök det upp många nya barn tillsammans med föräldrarna, 
som var inbjudna till första träffen. 

● Tisdag 13/9 var det kårstrategiträff hos Sanna, då det arbetades på 
kårhandboken. 

● 24-25/9 var Jack och Tove på förbundsråd i Karlstad. Bl a diskuterades 
kommunikationsplanen. 

● 8-9/10 paddlade 11 Äventyrare och ledare i Byasjön och Ottersjön. Det var 
uppehåll men lite blåsigt och övernattning skedde i vindskydd. 

● Vi skickade vår röst till Demokratijamboree - Scouternas stämma i Västerås 
18-20/11 med Fleninge-Ödåkra scoutkår.  

● Årets Adventure gick av stapeln 2-4/12. 15 Äventyrare, Utmanare och ledare 
deltog under helgen. På dagen var det vandring längs en meridian med 
skogsinventering och på kvällen maskerad med filmskurkstema. 

● 6-7/1 hade Upptäckarna övernattning på Långaråsen. Det gjordes 
hajkbomber och pizza och film på kvällen. På söndagen blev det lek i den lilla 
blöta snö som kom. Det blev till och med några “slaskgubbar”. 6 barn och 3 
ledare deltog. 

● Vårterminen planerades hos Louise i början av januari och avdelningar körde 
igång 18/1 resp 25/1. 

● Fem Äventyrare och en Utmanare var på scoutgalan i Karlstad 3-5/2. 
 



§ 4  Ekonomi 
Förra året hade vi ett överskott 21 200. Detta var större än budgeterat och berodde 
på att vi inte skickade någon på kurs och inte heller gjorde några tältinköp. Vi har 
något lite minskade bidrag under 2016. Sponsoravtalet med Sparbanken har gått ut. 
Lägerutgifterna har i stort sett gått jämnt ut med inkomsterna. 
 
§ 5  Långaråsen 

● Det gamla vindskyddet är rivet och stomme till ett nytt är beställt. 
● Ny avfuktare är inköpt. 
● Den gamla projektorn var inte värd att laga och en ny är inköpt. 
● Mikel har haft kontakt med Föreningsrådet och skickat en lista på det som 

behöver årgärdas. De ska träffas och gå igenom denna för att se vilka arbeten 
som ska prioriteras. 

● Vi ska inköpa en ledstrålkastare till planen. 
 
§ 6  Årsmöte 
Årsmötet planerades till den 12/3 kl 14.00 på Långaråsen. Därefter blir det teaparty. 
 
§ 7  Övriga frågor 

● Förbundsmötet är den 1-2/7 i Karlstad. Victor och Evelina vill åka.  
● Vad som är kvar i kårstrategiarbetet diskuterades. 

 
§ 8  Mötet avslutades 
 
Vid protokollet: 
Berit Gällblad 
 
 
 
 
 
 


