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Carl Andersson, Elin Abelsson, Sibban Andersson, Anneli 

Fredriksson, Helena Lundblom, Anders Lundström, Sandra 

Nilsson och revisor  Marie Kvarnsten. 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna till mötet och 

förklarade mötet för öppnat. 

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning 

 

Helt naturligt är vi alla mer eller mindre påverkade av 

Coronapandemin. Gemensamt för oss alla är att vi är överens 

om att vi är trötta på att inte få vara en naturlig del i ett socialt 

sammanhang varken på jobbet eller fritiden.  

§ 3 

Lägesrapport 

 

Konserthuset håller helt stängt tillsvidare. Löpande info 

kommer så fort nya beslut tas. 

 

I dagsläget har kåren tre barn i kö för att börja scouterna.  

AU har beslutat:  

att fortsätta med intagningsstoppet tills medlemmarna betalat 

årets avgift, för att se om vi har plats på de aktuella 

avdelningarna. De tre i kö har då förtur. Scouterna har 

uppmanats att betala sin medlemsavgift senast 31 jan för att 

vara garanterad en plats.  

 

Elin rapporterade från mötet med distriktet. Mycket handlade 

om Corona och om arrangemang skulle planeras eller ej. Den 

enda aktiviteten som planerades för våren var en digital träff 

för äventyrare v5. Tankar fanns att anordna en öppen 

lägervecka på Ransberg för distriktet sommaren -21, men 

ingenting är beslutat. Nytt planeringsmöte kommer hållas i 

augusti för att då kunna se i vilka former aktiviteter kan hållas 

under hösten.  

§ 4 

Rapporter 

Konserthuset  

 

Medlemsuppbörd 2021 

AU-beslut 

 

 

 

 

 

 

Planeringsmöte Distriktet 

10/1 

 

 

 

 

Samtliga avdelningar kommer, om det är möjligt med då 

rådande restriktioner, ha sin scoutmötesstart med fysiska 

möten 25/2. 

 

Planeringsdagen är flyttad till 14/2 med anledning av att 

scoutmötesstarten är senarelagd. I vilken form tar styrelsen 

beslut om vid nästa möte.  

§ 5 

Terminsstart 25/2 

 

 

 

Planeringsdag 14/2 

 

 

 

Sibban skickar ut inbjudan tre veckor innan, enligt stadgarna. 

§ 6 

Årsmöte 21/2 kl 10:00 
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Styrelsen behöver på nästa möte fastslå hur mötet ska kunna 

bedrivas coronasäkert. Planen är att hålla det utomhus i Parken 

och elda mötet igenom. Detta kommer medföra en och annan 

utmaning vad gäller värme, fokus och att få komma till tals. 

Det är än viktigare än någonsin att alla punkter är väl för-

beredda av styrelsen och att de deltagande medlemmarna tagit 

del av materialet i förtid.  

Saker vi kan tänka på: fler sittplatser för att hålla avstånd, 

eldkorgar för att hålla värmen, munskydd om så önskas, 

papperskopior till var och en.   

 

Kårstyrelsen gav AU i uppgift att ta fram ett förslag på 

årsmötespresidium till nästa styrelsemöte. 

 

 

 

 

Helena lägger in nya diagram och Anneli kompletterar med 

bilder.  

Sidan som innehåller underskrifter skrivs ut och läggs i scout-

gården. Sedan är det vars och ens ansvar att skyndsamt skriva 

under. Därefter kan verksamhetsberättelsen kopieras upp som 

förra året. 

§ 7 

Verksamhetsberättelsen 

 

 

 

 

Sibban har uppdaterat dokumenten och gjort vissa 

förtydligande. Detta bland annat för att det nya värmesystemet 

innebär andra uppgifter och att ledare slutat och nya kommit 

till.   

§ 8 

Styrelsens förslag: 

Uppdrag scoutgården Vem 

Uppdrag scoutgården Vad 

Månadsansvariga 

Checklista månads-

ansvariga 

 

Efter att datum justeras var även den klar att använda på 

årsmötet.  

§ 9 

Dagordning årsmöte 2021 

 

 

Eftersom de flesta av arrangemangen 2020 ställts in flyttades 

de över till 2021, med en förhoppning att kunna genomföra 

dem på ett eller annat sätt. Flertalet av de ansvariga kvarstår 

också.  

§ 10 

Arrangemangsplan 2021 

 

 

En scoutkår har tagit fram ett märke ”Corona 2021” som kåren 

erbjuds att köpa.  

Styrelsen beslöt  

att köpa in till varje medlem och använda som lägermärke 

2021. Sibban beställer. 

 

§ 11 

Övriga frågor 

Märke ”Corona 2021” 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

Scoutkåren, liksom alla stora föreningar i Vara kommun, har 

blivit tillfrågade om att vara med och driva utomhusbadet i 

Vara.  

Styrelsen beslöt:  

att säga nej till denna förfrågan. Vi anser inte att vi har 

möjlighet att ställa upp med ledare under juni-aug och att det 

innebär ett stort ansvar.  

 

Önskan har kommit att få köpa in Walkie-Talkie till 

avdelningarna. Detta för att öka säkerheten när vi är ute med 

scouterna då vi snabbt kan behöva komma i kontakt med 

varandra.  

Styrelsen beslöt: 

att ge Carl och Efraim i uppgift att ta fram ett underlag för 

inköp. Det ska då köpas in fyra par.  

 

Det kommer fler och fler tips om digitala scoutmöten. 

Styrelsen beslöt: 

att Äventyrarna ska börja bedriva scoutmöten digitalt med 

start 28/1. Ledarna spånar vidare och bestämmer plattform och 

innehåll. 

Vara Utomhusbad 

 

 

 

 

 

 

 

Walkie-Talkie 

 

 

 

 

 

 

 

Digitala scoutmöten 

 

Nästa möte är kårstyrelse 1/2 

 

§ 15 

Nästa möte  

Kårstyrelse 1 februari 

 

Sibban tackade alla för mötet 

§ 16 

Avslutning 


