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Elin Abelsson, Ebba Abelsson, Carl Andersson, Sibban 

Andersson, Susanne Andersson, Max Boder, Lucas 

Elfversson, Malin Elfversson, Anneli Fredriksson, Anton 

Fredriksson, Helena Lundblom, Anders Lundström, Sandra 

Nilsson, Sofia Palcic via länk, Efraim Pettersson och 

Benjamin Sernekvist. 

 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna, och förklarade 

mötet för öppnat. 

 

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

 

§ 2 

Dagordning 

 

Efter de nya riktlinjerna kring Corona har Sibban gjort en 

riskanalys kring Julmässan och pysseldagarna. 

De är inte nödvändiga för kårens överlevnad och de innebär 

risk för deltagarnas hälsa. 

  

Styrelsen beslöt:  

att ställa in Julmässan och pysseldagarna 2020. 

 

§ 3 

Julmässa 2020 

 

Jamboreen flyttas till 2022 och kolliderar då med Frejd. 

Läko för Frejd har beslutat att ändå behålla Frejd 2022. Det 

ska bara sanktioneras av FS. 

Vad kan vi erbjuda våra scouter 2021 som ersättning för 

läger? 

Idéer som kom fram: Dagläger på hemmaplan. Äventyrare till 

Ransberg på ett eget läger. Utflykter med mer äventyr. 

 

§ 4 

Jamboree 2021 flyttad till 

2022 

 

 

 

De flesta verkar vara sålda. Viktigt att redovisa pengarna och 

blocken när de är färdigsålda.  

 

§ 5 

Jullotterna 

 

 

 

Föräldramötet inför Jamboreen genomfördes trots att det inte 

blir någon Jamboree 2021. Scouterna lovades någon form av 

upplevelse 2021 och siktar sedan mot Jamboreen 2022 

 

§ 6 

Rapport från föräldramötet 
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15 äventyrare, 2 utmanare och 3 ledare deltog på ett bra JOTI 

som mestadels bedrevs utomhus. Kvällen avslutades med ett 

fackeltåg i samhället och till lägerbålet. Det blev inte så 

mycket tid till chattande med scouter världen över pga att man 

vistades utomhus stor del av tiden.  

 

Äventyrarna planerar för ett ”sova utomhusarrangemang”             

21-22 november. 

    

§ 7 

Rapport JOTI 

 

 

 

 

Det mesta gick bra och mycket blev gjort. Det var för få vuxna 

för att hålla igång så många scouter och mörker och regn 

gjorde en del saker omöjliga att genomföra. 

 

Kvar att åtgärda: Elarbete i pannrummet, fönsterputs i aulan, 

förankra stockarna, sätta upp hake och hasp i källardörren. 

 

§ 8 

Rapport städdagen 

 

 

 

 

Ryktet säger att hemtjänsten inte längre ska vara i Scoutgården 

från och med november. Vi har inte fått helt klara besked och 

deras lås är kvar i ytterdörren. Visar det sig att de vill fortsätta 

nyttja våra lokaler kommer scoutkåren börja ta ut hyra.   

 

§ 9 

Hemtjänsten 

 

 

 

Vi är i dagsläget 134 betalande medlemmar. En ökning med 4 

sedan förra rapporteringen. 

§ 10 

Medlemsuppbörd 

 

Vi har under hösten bemannat 2 dubbla föreställningar. 

Information kommer då och då från konserthuset, med nya 

datum som vi kan få möjlighet att bemanna i garderoben. Vi 

meddelar så fort vi får mer information. 

  

§ 11 

Garderoben 

 

Det är svårt att få in anmälan och pengar i tid från scouterna. 

 

Vara kommun inför ett nytt kompostsystem. Vi ansluter oss 

inte till det, i nuläget.   

 

Vattenmätaren ska läsas av. Helena och Sibban fixar det. 

 

Värmesystemet är klart och betalt. Kårens kostnad stannade på 

ca 200 000 kr efter kommunens bidrag. 

 

§ 12 

Kassören har ordet 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

 

 

 

Söndag 8 nov arrangerar Västra distriktet en FM-träff i 

Mölnlycke inför FM i oktober 2021. I och med Corona-

restriktionerna deltar vi inte.  

 

Sparbanksstiftelsen önskar få skriva ett reportage om scout-

kåren. Sibban erbjuder dem att komma en torsdag som passar 

spårarna.  

 

Helena och Sibban får i uppdrag att skriva till Våra gårdar om 

Coronastöd. 

 

Demokratijamboreen är digital i år. Om någon önskar delta så 

går det att överta någon annan NSF-kårs ombudsplats.  

 

Med anledning av att vi inte kan bedriva någon verksamhet 

inomhus under den mörkaste, kallaste och regnigaste perioden 

diskuterades att senarelägga terminsstarten till efter sportlovet.  

Kårstämman beslöt:  

Äventyrarna startar som utsatt vecka 4 2021 

Övriga startar vecka 8 2021 

Terminen avslutas vecka 21 2021 

 

Ledarmys 11 dec planeras med tanke på Corona restriktioner. 

Plats: hemma hos Carl.  

 

§ 13 

Övriga frågor 

FM träff 

 

 

Sparbanksstiftelsen 

 

 

 

Coronastöd 

 

 

Demokratijamboree 

 

 

Terminsstart våren 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ledarmys 

 

 

 

Nästa möte är kårstyrelse 14/11. 

§ 14 

Nästa möte Kårstyrelse 

14/11 2021 

 

Sibban tackade alla för ett bra och effektivt möte. 

§ 15 

Avslutning 


