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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  

 

 

Förslag till ny arbetsplan för 2017 gicks igenom och diskuterades. 

 

BESLÖT 

att Sibban skriver ner den nyjusterade planen och mailar ut 

 den till styrelsen. 

att  Cecilia skriver ut 10 exemplar till årsmötet. 

§ 3 

Förslag - Arbetsplan 2017 

 

Förslag till ny arrangemangsplan för 2017 gicks igenom och 

diskuterades. 

 

BESLÖT 

att Sibban skriver ner den nyjusterade planen och mailar ut 

 den till styrelsen. 

att  Cecilia skriver ut 10 exemplar till årsmötet. 

§ 4 

Förslag - Arrangemangsplan 2017 

 

 

Ett dokument med Styrelsens förslag upprättades.  

 

BESLÖT  

att Sibban skriver ner de nyjusterade förslagen. 

att  Cecilia skriver ut 10 exemplar till årsmötet. 

§ 5 

Styrelsens förslag till årsmötet 

 

 

Ledarnas arbetsfördelning vad gäller Scoutgården diskuterades. 

 

BESLÖT 

att  behålla samma arbetsfördelning som under 2016. 

att  Cecilia skriver ut 1 exemplar att sätta upp i köket. 

§ 6 

Arbetsfördelning i Scoutgården -

2017 

 

 

Charlie gick igenom scoutkårens ekonomiska rapporter och budget 

inför 2017. Lägerbudgeten ser bra ut, Utmanarna kan därför få 

§ 7 

Budgeten inför 2017 



tillbaka 3000,- som de tidigare lagt på lägerkostnader och då tagit 

ur Team Baconosts kvarstående kassa. Vad gäller Scoutgården står 

vi bl.a. inför en nyinvestering av kårens högtalaranläggning. 

 

BESLÖT 

att   arbetsfördelningen från 2016 kvarstår. 

§ 8 

Arbetsfördelning Scoutgården 

 

a) Vi hälsar kårens nye ledaraspirant, Ismail Musse, hjärtligt 

välkommen till Spåraravdelningen. 

 

b) Vårt arbete i Konserthusets garderob 2016 inbringade hela 

16 200,- ett välkommet och välbehövligt tillskott till 

kassan. Under våren har vi tre tillfällen som ännu inte har 

en ansvarig. Det gäller den 10/3 (tidigaste ansvarig på 

plats kl. 17.15), den 24/3 (tidigaste ansvarig på plats kl. 

16.45) samt den 26/4 (tidigaste ansvarig på plats kl. 

17.15). 

 

c) Elin kollar upp om det finns armband på förbundet, som 

kan användas till Utmanarnas discon istället för 

handstämpel. 

§ 9 

Övriga frågor 

- a) Ny ledaraspirant 

 

- b) Konserthusets garderob 

- c) Armband -

discodeltagare 

 

Nästa möte blir årsmötet den 26 februari. 

 

§ 10 

Nästa möte 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

§ 11 

Avslut  

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

Cecilia Hemming    Sibban Andersson 


