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Elin Abelsson, Carl Andersson, 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 

 

Alla i styrelsen mår bra och kämpar på med att hålla i, hålla ut 

och hålla avstånd. 

§ 3 

Lägesrapport 

 

Kårstyrelsen beslöt:  

att välja Elin som ombud till Förbundsrådet 6/2.  

 

På mötet ska förbundets anläggningar diskuteras. De tre 

anläggningarna har olika inriktningar och används till olika 

ändamål. För oss är Ransberg extra viktig för våra läger med 

den servicen som erbjuds. Det är en trygg plats för ledare och 

en plats som scouterna längtar tillbaka till.   

§ 4 

Ombud Förbundsrådet 6/2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Drygt hälften av medlemmarna har betalt medlemsavgiften för 

2021. Vi kan se att vi behöver fortsätta med de avdelningar vi 

haft under hösten, men att några ledarjusteringar måste göras i 

och med att några tar en paus.  

 

Ledarteam våren 2021 

Spårarna: Angelica, Anders, Sibban och Sofia 

Spanarna: Anneli, Max, Malin och Susanne. Benjamin 

förstärker vid behov. 

Upptäckarna: Anton F, Ebba, Elin och Sandra 

Äventyrarna: Carl, Efraim, Hanna och Elin  

Elin har sin huvudplacering i Upptäckarna, men är med 

Äventyrarna så mycket som möjligt.    

§ 5  

Ledare och scouter på 

avdelningarna 

 

 

Planeringsdagen 14/2 sker avdelningsvis, digitalt eller fysiskt 

på egen plats. Avdelningarna tilldelas, innan planeringen, en 

plats utöver sin avdelningsplats. Denna får man hålla sig till 

och planera innehållet utifrån detta. Kl 17 sker ett 

avstämningsmöte via teams med minst en 

representant/avdelning.   

§ 6 

Planeringsdag 14/2 
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Kårstyrelsen beslöt:  

att välja Anton F, Ebba, Efraim, Elin, Sandra och Sibban till 

ombud. 

att välja Anders, Anneli, Carl, Helena, Sofia och Susanne till 

ersättare. 

§ 7 

Ombud distriktsårsmöte 

13/3 

 

 

 

För att få ett årsmöte med flyt och ta vara på medlemmarnas 

åsikter på ett korrekt sätt är det viktigt att ha ett väl förberett 

möte och att samtliga vet vad de är ansvariga för. 

Ordförande: beslut (Sibban) 

Sekreterare: värd, talarlista, protokoll (Anneli) 

Dokumentpresentatör: dokument i ordning (Elin) 

Föredra och svara på frågor knutna till punkterna:  

5, 6 och 7 på dagordningen (Anders) 

8, 9 och 23 på dagordningen (Helena) 

12, 13 och 14 på dagordningen (Sandra) 

15 och 16 på dagordningen (Carl) 

Justerare och rösträknare (Sofia och Susanne) 

 

Styrelsens förslag till presidium inom parentes 

§ 8 

Formen för årsmötet 

Presidium 

 

 

 

 

De återstående dokumenten till årsmötet diskuterades och 

några förändringar gjordes.  

 

 

 

§ 9 

Styrelsens förslag: 

Medlemsavgifter 

Hyreskostnader 

Verksamhetsplan 

Budget 

 

Anneli går igenom samtliga dokument och skickar dem till 

Sibban. Samtliga dokument bifogas inbjudan till årsmötet. 

§ 10 

Avstämning av dokument 

 

 

Äventyrarna har haft ett fösta möte online. 5 äventyrare 

deltog. Första mötet handlade mest om att bekanta sig med 

plattformen och möten online. I nuläget är det ytterligare 2 

möten inplanerade.  

 

Ett extra avstämningsmöte inför årsmötet bestämdes till 16/2 

18.30 

 

Scoutkåren har fått 52 000 sek i bidrag från Våra Gårdar för 

uteblivna intäkter 2020. 

 

§ 11 

Övriga frågor 

Digitala scoutmöten 

 

 

 

Avstämning inför årsmötet 

 

 

Bidrag Våra Gårdar 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

Scoutkåren fyller 2021 80 år. Olika alternativ för firande 

diskuterades och landade i att fira med ledarna på ledarmyset i 

december.  

Scoutkåren 80 år 

 

 

Nästa möte är extra avstämningsmöte 16/2 

 

§ 12 

Nästa möte  

Kårstyrelse 16 februari 

 

Sibban tackade alla för mötet 

§ 13 

Avslutning 


