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Ebba Abelsson (valberedning), Elin Abelsson, Carl Andersson, 

Charlie Andersson, Sibban Andersson, Lucas Elfversson 

(valberedning), Anneli Fredriksson och Sandra Nilsson 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

för öppnat. 

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning 

 

Valberedningen har listat vilka som aviserat att de önskar avgå 

och vilka som ska tillfrågas om fortsatt uppdrag. De har också 

förslag på namn till dessa poster.  

De kommer börja med att fråga de tilltänkta på en gång, för att 

inte komma i tidsnöd. 

§ 3 

Valberedning inför årsmötet 

2020-02-23 

 

Kallelse ska gå ut 14 dagar innan årsmötet, senast 2020-02-09.  

§ 4 

Kårårsmöte 

 

NSF höjde medlemsavgiften med omedelbar verkan till 180 

kr/medlem. Detta innebär att kåren går back 60 kr/år för varje 

ledare och utmanare.  

 

Kårstyrelens förslag:  

Att kåren höjer medlemsavgiften för ledare till 200 kr/år och 

utmanare till 250 kr per år, fr o m 2020. 

 

På förekommen anledning behöver kåren se över hur vi ska 

hantera avbokningar vid kår-/ledararrangemang som är gratis. 

Styrelsen var överens om att någon form av avgift bör tas ut 

som täcker de faktiska kostnader kåren har för arrangemanget 

om man uteblir/lämnar återbud (ej sjukdom). Anneli fick i 

uppgift att ta fram ett förslag för hur avbokningsregler skulle 

kunna se ut.  

 

Sibban redogjorde för förbundets exempelstadgar, för kår. 

Styrelsen får i uppgift att titta närmare på dessa. Det troliga är 

att styrelsen föreslår årsmötet att antar dessa.  

§ 5 

Styrelsens förslag 

Medlemsavgifter 

 

 

 

 

 

 

Avbokningsregler vid 

kårarrangemang 

 

 

 

 

 

 

Normalstadgar för kår 

 

Kårstyrelens förslag till årsmötet:  

Att välja ordförande och kassör till firmatecknare, var sig. 

 

Idag betalar ledare för hyra av bord och stolar.  

Kårstyrelens förslag:  

 

Firmatecknare 

 

Uthyrningsregler 
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Att ledare inte betalar när de lånar bord och stolar, men de 

måste meddela att och när. 

 

Vi avvaktar med förslag till senare möte.   

 

 

 

Presidium till kårårsmötet 

 

Styrelsen beslöt:  

Att anta mobilpolicyn.  

§ 6 

Mobilpolicy 

 

Ekonomi: 

Kassören delgav en ekonomisk rapport från Julmässan 2019. 

Årets brutto ca 3 000 kr mer än 2018. Tryckkostnaden av 

Jullotteriet var högt, men det var en startkostnad som vi bör 

slippa kommande år.  

 

Arrangemanget: 

Insläppet fungerade bra och det kändes lugnt. Mysigt med eld 

ute.  

Det behöver vara tre vid varje fikaställe för att få tempo på 

utdelandet i och med det extra skrivandet på swish-lapparna.  

Vi kan iordningställa lokalen på tisdag istället för måndag för 

att kunna bära in alla alster till auktionen. 

Vi ska inte ha levande ljus, med tanke på brandrisken. 

Nästa år ska vi jobba för att ha 6 lottringar. 

 

Pysseldagar:  

Nästa år planerar vi liksom i år, vi tillverkar mossalster näst 

sista gången. 

 

I år fick vi sponsring till julmässan från  

Janne Fahlgren, Henry Kauppinen, Anna-Carin Grahn, Levene 

Kvarn, Conditori Lifweni, Granngården i Vara, 

Biståndsenheten Nossebro, Tony Zetterström, Maj-Britt 

Svennerlind, samt många scoutfamiljer. 

§ 7 

Julmässan 

Utvärdering 

 

Läger 2020:  

Alternativ som ledarna har att ta ställning till 

Medeltidsläger, Frejd, 9–16/7 på Ransberg 

Västläger, Stim,25/7–1/8 Kragenäs Tanumshede 

Ledarna behöver nu alla se över vilket läger som är möjligt för 

ett flertal att delta på. Frågan lyfts på terminsplaneringen 19 

jan. 

§ 8 

Läger sommaren 2020 
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Vi gjorde ett överslag och hoppas och tror att nå en intäkt på 

20 000 från Miljonlotteriet. 

§ 9 

Miljonlotteriet 

 

 

Brandskyddet i källaren behöver ses över.  

 

Charlie ordnar alla ekonomiska rapporter och medlems-

statistiken till verksamhetsberättelsen. 

 

Närvarokorten ska lämnas in senast 2020-01-13 

§ 10 

Övriga frågor: 

Brandskydd 

 

Verksamhetsberättelsen 

 

 

Närvarokort 

 

13 januari och 3 februari 

§ 11 

Kommande möten 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet för avslutat. 

 

§ 11 

Avslutning 

 

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 


