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Elin Abelsson, Ebba Abelsson, Carl Andersson, Charlie 

Andersson, Sibban Andersson, Susanne Andersson, Max Buder, 

Lucas Elfversson, Anneli Fredriksson, Anton Fredriksson, Alice 

Johansson, Sandra Nilsson, Freja Sundén och Johanna Öst 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet för öppnat. 

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning 

 

Hur får vi in besökarna i stora salen, så vi undviker att det 

bli för trångt?  

Ingång både genom äventyrarlokalen och stora ingången.  

Eldkorgar vid ingångarna.  

Infösare ute och i hallen som också hjälper till med 

ytterkläderna.  
 

Möblering: Brödförsäljning i äventyrarlokalen som 

äventyrare och utmanare bemannar. 

Lotterivinsterna (ringlotterna) i äventyrarlokalen, 

försäljningen i stora salen.  

Försäljningsbord med övriga alster i lilla salen: Angelica 

ansvarar.  
 

Fikapris: 30 kr 

Till fikat: 200 lussekatter bakas på pysseldagen 24/11 

Utmanarna deltar i lussekattsbaket 

10 sockerkakor, 2st var: Susanne, Sandra, Angelica, Anton 

och Ebba.  

Bakas i avlång form. 
 

Vad kan swishas? Allt till samma nummer 
 

Programinslag: Lucas, Max, Anton och Benjamin pratar om 

EB och WSJ. Anton F ordnar med extra högtalare och 

mikrofon.  
 

Bakning till försäljning: e-post och lapp till alla scouters 

föräldrar. Alla påsar ska ha ett värde av 40 kr. 

Carl och Sibban ansvariga för utskick till föräldrarna. 
 

Pepparkakshus: Sandra  
 

Övriga ansvariga före och under julmässan: se bilagor 

§ 3 

Julmässan 
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Ekonomin är god.  

Kommunen bidrar med 70 000 för byte av värmesystem.  

Ytterligare 230 000 behövs.  

§ 4 

Ekonomisk rapport 

 

Scoutkåren får 1000 kr för varje ny prenumerant som köper 

lotter under 3 månader. Erbjudandet gäller året ut. 

Vi har fått reklammaterial att dela ut.  

Sibban mailar samtliga scoutfamiljer, lägger ut på sociala 

medier och vi delar ut reklammaterialet till scouterna.  

 

Gå in på miljonlotteriet.se/nsf för att prenumerera 

§ 5 

IOGT-NTO:s Miljonlotteri 

 

Sibban tackar för inbjudan, men vi kommer inte. 

§ 6 

Mölnlycke 90 år 16/11 kl19:00 

 

På föreningsträffen kommer det informeras om att 

barnkonventionen blir lag 1 jan 2020 

Sibban och Anneli deltar. 

§ 7  

Föreningsträff 13/11 Arentorp 

18:00 

 

Romresan i april 2020: Susanne tittar vidare på möjliga 

resealternativ och återkommer. 

 

Köket: Nu är det städat och ordningplockat i skåpen, så det 

är viktigt att vi försöker hålla det så.  

 

Mail har gått till scouterna om kvarglömda saker. I 

december kastas det. Sakerna finns i ”Lekrummet” i 

källaren. 

§ 8  

Övriga frågor 

 

 

Nästa möte blir kårstyrelse den 4 november. 

§ 9 

Nästa möte 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet för 

avslutat. 

§ 10 

Avslutning 

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

 


