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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 

 

Elin rapporterade från Förbundsrådet: Förbundets 

anläggningar diskuterades, men det var ett möte som inte 

levde upp till förväntningarna eftersom den utlovade 

introduktionen saknades. 

 

Samtliga avdelningar har planerat vårterminen med Corona-

anpassat innehåll.  

§ 3 

Rapporter: 

Förbundsrådet 

 

 

 

Planeringsmöte 

 

I dag har kåren 110st betalande medlemmar. Det är några fler 

än vid samma tidpunkt förra året.  

§ 4 

Medlemsuppbörd 

 

 

Med anledning av att Sibban behöver delta i ett möte med 

kommunen, om nya bidragsregler, den 1/3 flyttas nästa 

styrelsemöte till tisdag 2/3.     

§ 5  

Styrelsemöte 2/3 

 

 

Scoutkåren fyller 90 år i år och inte någonting annat, trots info 

i tidigare protokoll.  

§ 6 

Scoutkåren fyller 90 år 

2021 

 

För att få ett så gott flyt och säkra demokratin på årsmötet är 

det viktigt med tydliga ramar kring beslut och talarlista. 

Anneli informerar i starten av mötet: 

 Samtliga ombeds att en och en räcka upp den virtuella 

handen för att se att alla hittar funktionen. Denna ska 

användas vid all röstning.  Ordförande kommer under 

mötet be alla räcka upp handen vid all röstning. Viktigt 

att rösträknarna kan se dessa vid eventuell rösträkning. 

 Deltagarna ombeds att skriva sitt namn i möteschatten 

när man vill tala. Helena håller ordning på talarlistan. 

 Röstlängden kontrolleras av Anneli och alla uppmanas 

att informera om man lämnar mötet, för att röstlängden 

ska kunna uppdateras. 

 Pauser läggs in i mötet efter ca 40 minuter. Anneli 

håller koll. 

 

§ 7 

Inför årsmötet 

 

 



Stora Levene Scoutkår   Nykterhetsrörelsens Scoutförbund   

Kårstyrelse  §§ 1 – 10 

2021-02-16   

  Sida 2 av 2 

 

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

Sandra agerar om någon har tekniska problem, tex inte kan 

ansluta till mötet eller inte ser dokument som visas. 

Information om detta läggs i ledarnas Messengergrupp. 

 

Carl föredrar och svarar på frågor knutna till punkterna:  

15-22, 24 och 26 på dagordningen. 

Övriga punkter ansvarsfördelades förra styrelsemötet.   

 

Bidrag finns att söka från IOGT-NTO rörelsens Kursgårds- 

och samlingslokalsfond.  

 

Styrelsen beslöt att: 

Sibban och Helena ansöker om bidrag för byte av vitvarorna 

(spis, micro och kyl- och frysskåp) i köket.  

§ 8 

Övriga förslag 

 

Nästa möte är Årsmötet 21/2. 

Styrelsen är på plats kl 09:45. 

§ 9 

Nästa möte  

Årsmöte 21 februari 

 

Sibban tackade alla för mötet 

§ 10 

Avslutning 


