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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 

 

Nu har vi fått 6 tillfällen att bemanna garderoben under våren. 

Den första är redan 21 januari. Till den har vi full bemanning. 

Efter att Sibban mailat våra tidigare ansvariga har vi dessutom 

föräldrar som tar ansvar vid varje tillfälle. 

§ 3 

Konserthuset 

 

Juldiscot gick bra. Drygt 20 barn kom. Utmanarna börjar få 

mer rutin och tar bra ansvar tillsammans med sina ledare. Det 

går nu snabbt att ställa ordning och plocka undan.  

Till nästa gång behöver informationen vara tydligare bland 

annat med vem som arrangerar. Alla föräldrar nås inte av den 

informationen som ges via lappen som sätts upp i skolan. 

 

Styrelsen beslöt: 

Att vårens disco enbart ska vända sig till barn i åk 1–3.  

§ 4 

Rapport utmanardisco 

 

Det finns två alternativ för sommarens läger. 

 

Medelstidsläger, Ransberg 9–16/7: Vi känner till platsen, Vi 

kan troligtvis åka med distriktets buss, Endast en helg tas i 

anspråk. Inte en optimal tidpunkt. 

 

Stim, Kragenäs 25/7–1/8: Nära dit, Endast en vecka tas i 

anspråk. Två helger är berörda.  

Kostnaden likvärdig.  
 

Ska Upptäckarna och Uppfinnarna åka hela lägerveckan? 
 

Styrelsen beslöt: 

Att bordlägga frågan till planeringsdagen 19/1 

§ 5 

Läger 2020 
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Terminen startar 30/1. Vi vet i dagsläget att 4 nya scouter är 

på gång. Nya medlemmar är välkomna under hela februari.  

Sibban går ut med ett utskick med information om startdatum, 

nya inbetalningar av medlemsavgiften och mobilpolicyn. 

Eftersom alla team har funkat bra så gör vi inga stora 

förändringar. 

Spårarna kan behöva förstärkning för att få mer stabilitet i 

ledarteamet. Inget akut behov men teamet är väldigt sårbart. 

Alla ledare behövs varje gång. 

Styrelsen beslöt: 

Att Sibban frågar Malin Elfversson om hon vill vara med som 

spårarledare under våren när hon nu flyttat tillbaka till 

kommunen. 

§ 6 

Terminsstart 

 

Helena och Susanne är ansvariga.  

Äventyrarna tar upp valda delar av årsmöteshandlingarna på 

ett av sina möten innan.  

Styrelsen beslöt: 

Att Sibban skickar ut kallelsen minst 14 dagar innan, 

tillsammans med verksamhetsberättelsen och övriga 

handlingar. 

§ 7 

Årsmötet 

 

Några småjusteringar ska göras och den ska kompletteras med 

bilder, ekonomisk rapport och medlemsstatistik. Därefter får 

styrelsen den för påseende.  

§ 8 

Verksamhetsberättelse 

2019 

 

Styrelsen bearbetade Kårstyrelsens förslag till kårårsmötet. 

§ 9 

Kårstyrelsens förslag 2020 

 

Ett förslag till dagordning för årsmötet presenterades. 

§ 10 

Dagordning årsmötet 2020 

 

Ett förslag till arrangemangsplan diskuterades och 

kompletterades med ansvariga. 

§ 11 

Arrangemangsplan 2020 

 

Arbetet med arbetsplanen sparas till nästa styrelsemöte den 3 

februari. 

§ 12 

Arbetsplan 2020 

 

Det ser ut som kåren kommer gå drygt 40 000 kr plus för 

2019. Detta är bra med tanke på den kommande investeringen 

i ett nytt värmesystem 2020.  

§ 13 

Rapport från kassören 

 

Styrelsen beslöt:  

Att välja Ebba Abelsson, Elin Abelsson, Carl Andersson, 

§ 14 

Ombud till 

distriktsårsmötet 2020 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

Sibban Andersson, Anton Fredriksson och Sandra Nilsson till 

ombud på distriktsårsmötet i Trollhättan.   

 

Att välja Susanne Andersson, Max Buder, Edvin Ehn, Lucas 

Elfversson, Anneli Fredriksson och Anna Genitz som ersättare 

till distriktsårsmötet. 

 

Distriktet har tagit fram förslag till nytt distriktsmärke. 

Kårerna får rösta på det som de anser vara bäst. Frågan tas 

med till övriga frågor på kårens årsmöte. 

§ 15 

Övriga frågor 

 

Avdelningsplanering 19 januari och kårstyrelse 3 februari. 

§ 16 

Kommande möten 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet för avslutat. 

§ 17 

Avslutning 


