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Elin Abelsson, Charlie Andersson, Sibban Andersson, 

Anneli Fredriksson och Sandra Nilsson 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet för öppnat. 

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning 

 

Efter ett drygt års förarbete med planerande, offerter och 

bidragssökande står vi inför beslut att byta värmesystem. 

Charlie har räknat på och föredrog olika scenarier beroende 

på om vi får ytterligare bidrag eller ej.  

(75 350 kr är beviljat från Vara kommun) 

 

Styrelsen beslöt: 

Att arbeta vidare med bytet av värmesystem.  

§ 3 

Nytt värmesystem 

 

Elin och Sandra föredrog sitt förslag och efter några små 

justeringar presenterar de den för beslut vid nästa möte.  

§ 4 

Mobiltelefonpolicy 

 

Scoutkåren får 1000 kr för varje ny prenumerant som köper 

lotter under 3 månader från IOGT-NTOs Miljonlotteri. 

Erbjudandet gäller året ut. 

Vi vet att vi redan fått respons på våra inlägg på sociala 

medier. 

Reklammaterialet vi fått delar vi ut på nästa scoutmöte.  

 

Eftersom vi är ett av ungdomsförbunden i IOGT-NTO-

rörelsen så får vi även ta del av den vinsten som 

Miljonlotteriet levererar till NSF, Nykterhetsrörelsens 

Scoutförbund, varje år. Dessa pengar kommer till 

scoutkåren som bland annat lokalt aktivitetsstöd, 

ledarutbildningsbidrag, resebidrag, mm. 

 

 

Gå in på miljonlotteriet.se/nsf för att prenumerera 

§ 5 

Miljonlotteriet 
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Cecilia har meddelat att hon vill avgå som ledamot i 

styrelsen. Sibban har meddelat valberedningen detta.  

 

Styrelsen beslöt:  

Att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av 7 ledamöter.  

Att bjuda in valberedningen till styrelsemötet 16/12 för att 

förarbeta arbetet inför årsmötet 2020. 

§ 6 

Valberedningen 

 

Alla lotter är utdelade och hälften är redovisade och 

betalade. I morgon skickar Sibban ut sms till de som ännu 

inte redovisat, så vi kan få tillbaka resterande inom det 

snaraste. 

§ 7  

Jullotteriet 

 

Anneli och Sibban förbereder ett utkast till kårstyrelsemötet 

13 jan 2020. 

§ 8  

Verksamhetsberättelse 

 

I dagsläget är vi 129 betalande medlemmar. 

§ 9 

Medlemsstatistik 

 

Utmanarkassan: Det som idag finns i kassan kommer 

kvarstå till dagens utmanare. 

 

Sibban har fått meddelande från en förälder med barn som 

vill börja scouterna. Nya scouter välkomnas till terminsstart 

jan 2020. 

 

Efter att ha delgivit en av NSFs verksamhetsutvecklare hur 

vi arbetar med klassfotbollen, fick vi beröm för att verkligen 

vara en del av samhället och för att vi engagerar hela kåren i 

arbetet. 

§ 10 

Övriga frågor 

Utmanarkassan 

 

Nya medlemmar 

 

 

 

Beröm 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet för 

avslutat. 

§ 11 

Avslutning 

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 


