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Elin Abelsson, Sibban Andersson, Anneli Fredriksson, Helena 

Lundblom, Anders Lundström och Sandra Nilsson 

 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna till mötet, och 

förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

 

§ 2 

Dagordning 

 

Terminsstart:  

De nya spårarscouterna träffades på ett eget ”Prova på möte” 

onsdag innan ordinarie terminsstart. Scouterna gick en 

rundvandring och fick veta mer om vad scouting innebär och 

vad vi gör på våra möten.   

 

Det är nu full fart runt Scoutgården på torsdagarna igen efter 

sommaruppehållet och överlag så har terminsstarten gått bra. 

Några scouter tänjer på reglerna och testar ledarnas gränser. 

Det är glädjande att kåren har fått ett antal nya scouter till alla 

avdelningar. 

 

Ledarteamen 

Äventyrarna: Carl, Efraim, Elin och Hanna 

Upptäckarna: Anton F, Anton S, Ebba, Lucas och Sandra 

Spanarna: Anneli, Benjamin, Malin, Max och Susanne 

Spårarna: Anders, Angelica, Sibban och Sofia 

 

Utmanarna: Vid ett möte bestämdes att inte ha några vecko-

möten längre. De har pengar kvar i sin kassa att använda och 

de önskar använda det till att spela Paintball i höst. Dessutom 

önskar de vara med på Jota/Joti. Carl ska ta frågan om 

Paintball vidare.   

 

§ 3 

Rapport från terminsstarten 

 

I dagsläget har kåren 130 medlemmar, om de som kommer på 

mötena betalar sina medlemsavgifter.  

 

§ 4 

Antal medlemmar 

 

Kårstyrelsen beslöt:  

att genomföra en alternativ julmässa i år.   

 

§ 5 

Julmässa alternativ 
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Pysseldagarna fokuseras på att tillverka de saker som är mest 

efterfrågade och kan ge störst inkomst. Detta för att hålla nere 

antalet alster och underlätta administrationen. Dessa alster 

sätts ett fast pris på, som följer tidigare års auktionspris. 

Information om vad kåren har att erbjuda sprids via sociala 

medier och e-post. Det fasta priset och först till kvarn gäller.  

En utlämningsdag erbjuds då man får komma och hämta sina 

saker. Vid detta tillfälle kan det finnas möjlighet för scouterna 

att sälja extra hembakat/godis.  

 

Kårstyrelsen beslöt  

att inte bjuda in föräldrar och andra intresserade till 

pysseldagarna. 

 

§ 6 

Pysseldagar 

 

 

 

Kåren får information om vilka dagar som det är arrangemang 

i konserthuset allt eftersom det bestäms. Vi får då återkoppla 

med vilka som vi kan bemanna. Därefter tilldelas vi ett antal 

datum. I nuläget har kåren två tillfällen att bemanna.  

 

Det är kontantfritt i garderoben, vilket kan ställa till det då det 

inte finns något alternativ till swishbetalning. 

 

§ 7 

Konserthuset 

 

 

 

 

Installationen av värmepumpen är klar och Charlie har fått en 

genomgång av systemet. 

 

Kassören använder kårens fondpengar för att betala fakturan. 

 

§ 8 

Värmepumpsinstallation 

 

 

 

 

Efter att ha frågat bland ledarna, om de önskade några av de 

gamla stolarna, la vi ut dem till intresserade på vår fb. Nu har 

vi 10 st kvar som vi kör till RagnSells återvinningsstation.  

 

Elin, Ebba, Sandra och Sibban städar och flyttar tält 22/9 

 

På städdagen behöver en transport med stolar mm gå till 

RagnSells.  

 

§ 9 

Återställning i källaren 

Stolar 

 

 

Städning 

 

Städdagen 

 

 

Utmanarna har inte någon kontantkassa längre och på kontot 

har de 3835 kr.  

 

§ 10 

Kassören har ordet 
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Sibban ansöker om anläggningscheckar som används till 

vårens skidresa till Ransberg.   

 

Vad krävs för att genomföra kommande kårstämma 

Coronasäkert? De som önskar kan vara med på plats, väl 

utspridda, i scoutgården, men möjligheten att vara med digitalt 

erbjuds också.   

 

§ 11 

Kårstämma 

 

Äventyrarna och Upptäckarna vill åka på Jamboreen 2021 och 

kåren kommer erbjuda scouterna detta sommaräventyr. 

 

För att få ner lägeravgiften för scouterna behöver diskussionen 

om pengainsamlande starta bland scouterna och deras 

föräldrar relativt omgående.  

Äventyrarledarna får i uppdrag att ta tag i detta. 

  

§ 12 

Nationell Jamboree 2021 

 

 

Flera olika distriktsarrangemang har blivit inställda under året. 

Detta gör att distriktet nu minskat antal arrangemang man 

måste delta på för att få kvalificera sig till julbordet från tre till 

två.  

 

Förbundet har veckomöten digitalt med olika teman. Sibban 

har deltagit på ett antal, men pga teknikstrul och ett litet 

deltagarantal har de inte gett så mycket.  

 

Demokratijamboreen kommer ske digitalt under två helger, 

med mellanliggande tid för diskussioner. Det kommer som 

tidigare finnas möjligheter att lyssna till beredningsgrupper 

och komma med synpunkter. Röstning kommer den ske 

digitalt. 

 

Kårstyrelsen beslöt: 

att välja Ebba Abelsson och Elin Abelsson till ombud på 

demokratijamboreen 

 

§ 13 

Info från förbund och 

distrikt 

Julbordet 

 

 

 

 

 

 

Demokratijamboreen 

 

 

 

 

 

 

Den digitala kortvarianten av Leda scouting är klar.  Den tar 6 

timmar att genomföra samt uppföljning i kåren. Detta till en 

kostnad på 160 kr. Kåren erbjuder Sofia och Carl att gå den. 

 

§ 14 

Övriga frågor 

Leda scouting-

Webbutbildning 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

Vid arrangemang i kårens egen regi deltar avdelningens egna 

ledare utan kostnad. Detta ska bekostas av arrangemangets 

egen budget och inte belasta kårkassan. Vid större 

arrangemang tas beslut från fall till fall hur många som kan 

bekostas av kåren. 

 

Kårstyrelsen beslöt  

att bekosta lägeravgiften för två ledare per avdelning för 

Jamboreen 2021. 

 

Vi har fått det nya distriktsmärket. Vi delar ut det till 

scouterna på St Georg. 

 

Antal ej betalande ledare 

vid arrangemang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsmärken 

  

 

Nästa möte är kårstämma 29/10 

§ 15 

Nästa möte Kårstämma 

29/10 

 

Sibban tackade alla för mötet 

§ 16 

Avslutning 


