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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 ytterligare ett 

digitalt styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning 

 

Överlag var vi alla nöjda med årsmötet. Det var väl förberett 

från styrelsen, vilket var viktigt för att genomföra ett bra 

årsmöte. Tekniken var i stort sett med oss och när det strulade 

hade vi resurser avdelade för det. Sibban framförde ett tack till 

alla i styrelsen som aktivt deltog i årsmötet. 

§ 3 

Reflektion från kårens 

årsmöte 

 

20 av Vara kommuns 400 föreningar deltog. Det informerades 

om ett nytt bidragssystem som ska börja gälla from 2022.  

Ett nytt boknings- och redovisningssystem är på gång och ska 

vara klart 1 maj 2021. 

§ 4 

Rapport från kommunens 

föreningsmöte 

 

 

En del av aktivitetsstödet från NSF har kommit, resterande 

kommer inom kort.  

§ 5  

Kassören har ordet 

 

 

Idag är det bara 2 scouter som inte har betalat. De har fått en 

påminnelse i dagarna. I dagsläget är vi 113 betalande 

medlemmar och har intagningsstopp på samtliga avdelningar 

fram till augusti. 

§ 6 

Medlemsuppbörd 

 

Distriktsårsmöte 13 mars: Ett avstämningsmöte för att gå 

igenom handlingar och inkomna motioner behövs. Tid för det 

bestäms deltagarna emellan. En Messengergrupp för 

ändamålet skapas också.  

Beslöt att  Sibban fixar detta. 

 

 Beslöt att  Kårstämman 29 mars blir digital.  

 

2 april Äggapromenad: Arrangörsgruppen träffas inom kort 

digitalt för att planera. 

 

Sommaraktiviteter: I dagsläget kan vi inte lova scouterna 

något läger pga pandemin.  

Vi undersöker om vi kan arrangera ett läger, för äventyrarna, 

på Ransbergs lägerängar, även om Ransberg är stängt året ut. 

§ 7 

Kommande arrangemang 
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Eftersom Ransberg är stängt  finns det ingen personal på plats, 

så all mat måste tas med och vi behöver bland annat få tillgång 

till kyl- och frys-möjligheter.  

De yngre scouterna kan eventuellt genomföra dagläger, på 

hemmaplan, utan övernattning.  

Beslöt att  ta upp diskussionen längre fram när vi vet om 

   smittspridningen gått ner och nya   

   rekommendationer har trätt i kraft.  

 

Protokollet är klart och kan förmedlas till NSF, banken och 

kommunen.  

Sibban ordnar dokumenten till NSF och Helena till Nordea 

och kommunen.  

§ 8  

Årsmötesrapport till NSF, 

Nordea och kommunen 

 

Vi har många policys kopplade till Säker och trygg förening 

som inte är uppdaterade på några år. Extra angeläget är det att 

alltid ha säkerhetsdokumentet aktuellt. Nuvarande version är 

från 2017. Sibban och Anneli tittar på säkerhetsdokumentet till 

nästa möte. 

 

Övriga dokument fördelar Sibban på kårstyrelsens medlemmar 

för genomlysning innan och genomgång under nästa styrelse-

möte.  

§ 9  

Uppdatering Säker och 

trygg förening, 

säkerhetsdokument 

 

Arkiveringen kommer troligen bli enklare inom kort genom att 

endast behöva skicka protokoll och andra handlingar digitalt. 

Vi avvaktar kommande direktiv. 

När det gäller bilder tar det lite mer tid för de måste sparas i 

rätt format, med en kommentar till, på USB-minne. Sibban 

som har otroliga mängder med bilder (allt från fotoalbum till 

fulla cd-skivor) har påbörjat arbetet. Detta kan hon behöva 

hjälp med och lyfter frågan på kårstämman.   

§ 10 

Arkivering av protokoll, 

övriga handlingar och 

bilder 

 

Det blir inte någon klassfotboll i vår. Tanken är att genomföra 

den i augusti.  

 

Carl och Efraim ska testa en variant av Walkie-talkie 

för att se om de motsvarar våra förväntningar. 

Därefter kan inköp göras. 

Beslöt att  ge Carl och Efraim uppdraget att inhandla  

  apparaterna. 

Scoutstart: Förväntansfulla scouter som väntat på första 

scoutmötet träffades äntligen ute runt Scoutgården i torsdags, 

25 februari.  

§ 11  

Övriga frågor 

Klassfotboll 

 

 

Walkie-talkie 

 

 

 

   Scoutstarten 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

Äventyrarna träffas fortfarande digitalt och har svårt att få 

med alla Äventyrare på dessa möten. Ledarna ”jagar på” och 

påminner. Det är svårt att få scouterna lika engagerade på de 

digitala mötena.  

 

Helena klargjorde några frågor kring budgeten 2021 och 

resultaträkningen för 2020. 

 

Sibban beställer märken och spårarböcker. 

 

 

 

 

 

Frågor kring budget och 

utfall. 

 

Beställningar 

 

Nästa möte är Kårstämma 29 mars. 

 

§ 12 

Nästa möte  

Kårstämma 29 mars 

 

Sibban tackade alla för mötet. 

§ 13 

Avslutning 


