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Elin Abelsson, Carl Andersson, Sigbritt ”Sibban” Andersson, 

Anneli Fredriksson, Helena Lundblom, Anders Lundström och 

Sandra Nilsson 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla nya som gamla 

stryrelsemedlemmar välkomna och förklarade mötet för 

öppnat. 

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning 

 

I och med att kåren har en ny styrelse i allmänhet och ny 

kassör i synnerhet behöver vissa rutiner diskuteras och 

beslutas. 

 

Helena måste innan arrangemang få reda på namnet på 

arrangemanget, berörd avdelning, ledare, kostnad och sista 

betalningsdag.  Helena informerar berörda ledare om antal och 

vilka efter sista inbetalningsdag. Detta gäller såväl interna som 

externa arrangemang. 

Kårstyrelsen beslöt:  

Att det räcker med att bara anmäla via inbetalning till interna 

arrangemang.  

 

Helena och Sibban hjälps åt med att hålla reda på betalningar, 

via anläggningscheckar.  

 

Tidigare har kåren haft ett bankkort, som disponerats av förre 

kassören.  

Kårstyrelsen beslöt:  

Att ansöka om bankkort till Helena Lundblom och Sigbritt 

Andersson samt makulera det gamla kortet. 

 

Kårstyrelsen beslöt:  

Att Helena Lundblom och Sigbritt Andersson båda ska ha 

tillgång till plusgirot. 

 

Kvitton på personliga utlägg läggs i kvittolådan i ”Äventyrar-

garderoben”. Var och en lägger sitt kvitto i kuvertet med det 

egna namnet på. Det är viktigt att man noterar ändamålet med 

inköpet. Helena hämtar lådan med jämna mellanrum och 

sköter utbetalningar. 

 

Helena och Sibban tar ett gemensamt ansvar så att fakturor 

skickas till berörda efter arrangemang. 

 

§ 3 

Hur gör styrelsen med: 

 

 

 

Anmälning och betalning till 

arrangemang 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning av betalningar  

 

 

Bankkort 

 

 

 

 

 

 

Inloggning plusgirot  

 

 

  Personliga utlägg 

 

 

 

 

 

 

Fakturabevakning distrikt, 

NSF och Scouterna 



Stora Levene Scoutkår   Nykterhetsrörelsens Scoutförbund   

Kårstyrelse  §§ 1 – 25 

2020-02-26   

  Sida 2 av 4 

Helena skriver och Sibban överlämnar fakturor till våra 

hyresgäster. 

 

 

Andra ekonomiska 

handhavande 

 

 

Helena och Sibban gör en tidsplan för samtliga årliga 

bidragsansökningar.  

§ 4 

Ansökningar kommunen 

Bidragsansökningar NSF, 

distriktet 

 

Sibban har färdigställt den årliga rapporten till NSF som ska 

kompletteras med årsmötesprotokollet. 

 

Helena ansvarar för rapporten till kommunen. 

 

Helena bokar ett möte med banken tillsammans med Sibban. 

§ 5 

Årsmötesrapport till NSF, 

banken och kommunen 

 

 

Fortfarande är det många som inte betalat sin medlemsavgift. 

Sista betalningsdag är den 28 feb.  

§ 6 

Medlemsuppbörd 

 

Kårstyrelsen beslöt:  

Att Helena är kontaktperson till Våra gårdar 

Att inte ha någon kontaktperson till NBV 

§ 7 

Kontaktperson Våra gårdar, 

NBV 

 

Alla i styrelsen tar ansvar att bevaka det som är aktuellt för 

kåren och avdelningarna. 

§ 8 

Nyhetsbrev NSF  

Vem bevakar? 

 

Anneli skriver protokollen, skickar skyndsamt till Sibban som 

ev justerar. Sibban skickar till resten av styrelsen och lägger ut 

på hemsidan. 

§ 9 

Protokollshantering 

 

Kåren uppvaktar vid student, bröllop och 50-årsdagar. 

§ 10 

Uppvaktningar 

 

Ansvariga för Facebook är: Sibban, Elin och Sandra. 

Ansvariga för Instagram är: Susanne, Sibban, Carl och Elin 

Ansvariga för hemsidan är: Sibban och Anneli 

 

Styrelsen påminner ledarna om att ta fler bilder och skicka 

dem till de ansvariga så kåren kan vara mer aktiv på sociala 

medier.  

§ 11 

Sociala medier 
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I huvudsak betalar kåren för avdelningens egna ledare.  

Styrelsen har tagit fram en riktlinje för antal ledare per scout. 

1 ledare får aldrig åka ensam med sina scouter på 

läger/övernattning/hajk 

Spårare 

1-10 2 ledare 

11-15 3 ledare 

16-20  5 ledare 

21-30 6-10 ledare 

Upptäckare 

1-10 2 ledare 

11-15 3 ledare 

16-20  5 ledare 

21-30 6 ledare 

Äventyrare 

1-10 2 ledare 

11-15 3 ledare 

16-20  5 ledare 

21-30 6 ledare 

§ 12 

Ledaravgifter på 

läger/hajk/övernattning 

 

 

Ett riktmärke är att matkostnaden är ca 100 kr/scout och dygn. 

Avdelningarna har en ”egen kassa” som de kan använda för att 

subventionera sina arrangemang.  

§ 13 

Deltagaravgifter för egna 

arrangemang 

 

 

Kåren behöver ett AU, arbetsutskott, för att kunna ta vissa 

snabba beslut.  

 

Kårstyrelsen beslöt:  

Att välja Anneli, Helena och Sibban till AU. 

§ 14 

AU 

 

Faktisk kostnad Frejd:  

1500 kr/vecka 

 600 kr/halva veckan 

Eventuellt kommer transporten bekostas av distriktet. Beslut 

tas på distriktsårsmötet.  

 

Kårstyrelsen beslöt:  

Att årets läger kostar för scouterna:  

 800 kr /vecka 

 300 kr halvvecka 

 300 kr Spårarläger 

§ 15 

Lägeravgifter för 2020 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

 

Sibban informerade om hur det fungerar med 

anläggningscheckar.  

§ 16 

Anläggningscheckar 

 

Helena kontaktar banken för ett möte för att registreras som 

kassör för kåren.  

 

Kårstyrelsen beslöt:  

Att ge Charlie mandat att göra akuta utbetalningar tills Helena 

är registrerad i banken. 

§ 17 

Banken 

 

Planeringsdag för klassfotbollen 16 mars 18:30. Sibban kallar. 

§ 18 

Klassfotbollen 

 

Äventyrarna tillfrågas om att baka till försäljning på Ägga-

promenaden. 

Anders, tillsammans med Marie Kvarnsten, ansvarar för 

köket. 

Äventyrarna ombeds att delta under dagen. 

§ 19 

Äggapromenaden 

 

Kostnaden på fikat får inte bli för hög. 

 

Kårstyrelsen beslöt: 

Att ansvariga ledare i första hand bjuder, men att man kan få 

ut max 200 kr från kåren.  

Inga planerade fikor på kårstyrelsemöte 

§ 20 

Fika 

kårstämmor/styrelsemöte 

 

 

Kåren har fått förfrågan men vi har inte möjlighet att skicka 

någon faktura för gåvor.  

§ 21 

Faktura på gåva 

 

Kårstyrelsen beslöt:  

Att ge ombuden mandat att diskutera och ta beslut.  

§22 

Handlingar 

Distriktsårsmötet 

 

Styrelsen uppmanar via Facebook våra scouter och ledare att 

genomföra NSF:s utmaning 40 dagar för klimatet.  

Sibban åtgärdar. 

§ 23 

40 dagar för klimatet 

 

Nästa möte är kårstämma 30 mars 

§ 24 

Nästa möte 

 

Ordförande Sibban tackade och förklarade mötet för avslutat. 

§ 25 

Avslutning 


