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Elin Abelsson, Ebba Abelsson, Carl Andersson, Sibban 

Andersson, Susanne Andersson, Max Buder, Lucas 

Elfversson, Malin Elfversson, Anneli Fredriksson, Anton 

Fredriksson, Angelica Haraldsson, Helena Lundblom, Anders 

Lundström och Efraim Pettersson. 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna, och förklarade 

mötet för öppnat. 

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning 

 

Äventyrarna har hittills enbart haft sina möten digitalt, men 

kommer träffas fysiskt efter påsklovet. Det har varit svår att få 

scouterna att delta och att vara aktiva via nätet. Detta trots att 

ledarna försökt få personlig kontakt med dem var och en. Flera 

av mötena har de arbetat med material ur Klartänkt och spelat 

digitala spel tillsammans.  

Äventyrarna planerar för att genomföra en Coronaanpassad 

hajk i maj.  

De kommer avsluta sin termin 3 juni.  

 

Upptäckarna har haft en bra terminsstart med flera bra möten 

och bra uppslutning. 

 

Spanarnas möte har varit allt mellan bra och nära katastrof. 

Orsaken bakom kan vara att det är en stor och livlig grupp och 

ledarteamet har varit hårt drabbat av Coronakarantäner. 

Avdelningen består nu av tre stora patruller i stället för 

höstens fyra mindre, för att i möjligaste mån kunna täcka med 

en ledare per patrull.  

 

Spårarna fungerar fortsatt bra. De har tre patruller på fyra 

ledare. Detta gör att det inte är så sårbara om en ledare måste 

utgå. 

§ 3 

Status på avdelningarna 

 

 

Carl rapporterade från distriktsårsmötet:  

Det sker inte så många planerade aktiviteter i distriktet. 

Distriktet har en god budget och beslut togs att stötta kårerna 

med bidrag till lägeraktiviteter i sommar. 100 sek/scout och 

dag vid övernattning och 40 sek/scout och dag vid dagläger 

utan övernattning.  

Nytt planeringsmöte är inplanerat under april och ytterligare 

ett i början av hösten. 

§ 4 

Rapport från 

Distriktsårsmötet 
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Allt är planerat och Coronasäkert likt förra året. Information är 

spridd via diverse sociala kanaler, e-post och anslag vid Scout-

gården och Karl-Åkes. De som bemannar äggapromenaden 

använder munskydd eller visir. 

 

St. Georg firas avdelningsvis, med glass till alla som av-

slutning. Märken är beställda och har kommit. Alla får Sankt 

Georgsmärket och Covidmärket. Utöver det får ett antal 

scouter diverse bevismärken.  

 

Alkoholfriprovning planeras för äventyrare utomhus på 

Valborgsmässoafton.  

 

Anton och Ebba fortsätter planera för att den ska gå att 

genomföra.  

 

Klassfotbollen kommer inte att genomföras i maj. Arrangören 

hoppas kunna flytta den till augusti/september.  

 

Det troliga är att Levenedagen ställs in och då blir det inte 

heller någon friluftsbyte, eftersom det skulle genomföras i 

samband med detta arrangemang.  

§ 5 

Arrangemang våren 

Äggapromenad 2 april 

 

 

 

St. Georg 

 

 

 

 

Alkoholfriprovning 

 

 

Material- och ledarvård 21 

maj 

 

Klassfotboll 

 

 

Friluftsbytet 

 

 

Kåren får besök av en kommunikatör från Sparbanken på 

scoutmötet. I samband med att kåren ansökte om bidrag fick 

de syn på kårens verksamhet och blev imponerade. Sibban tar 

emot kommunikatören inledningsvis.   

§ 6 

Sparbanksbesök 8 april 

 

 

Alla scouter behöver få någon form av läger i sommar.  

 

Efraim presenterade idén att paddla kanot på Klarälven med 

äventyrarna. Scouterna planeras paddla två och två och dessa 

två är de som delar tält och lagar sin mat tillsammans. Två 

ledare (Efraim och Carl) följer med och de budgeterar för 8 

scouter. Kassören fick en budget att ta med till styrelsen, för 

att besluta för vad den enskilde scouten ska betala och vad 

scoutkåren då ska skjuta till.  

Ledarna uppmanades att preliminärboka så snart som 

definitivt datum spikats.  

 

Övriga avdelningar har ännu inte diskuterat aktiviteter för sina 

scouter för sommaren. 

§ 7 

Alternativa läger i sommar 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

 

 

 

Scoutkåren har nu 117 betalande medlemmar, som kan 

jämföras med 105 samma tid 2020.  

De olika ekonomiska stöden från Våra gårdar, NSF och 

kommunen har kommit/är på ingående inom det snaraste. 

 

Inköpen av Walkie Talkie har legat på is. När Efraim och Carl 

återigen träffas på torsdagarnas scoutmöten kommer de ta tag i 

frågan på nytt. 

 

Söderväggen på Scoutgården behöver ses över. Vissa delar av 

brädfodringen behöver bytas och hela väggen behöver målas. 

Med anledning av Coronarestriktionerna avvaktar styrelsen 

ytterligare innan en hantverkare anlitas för att titta på arbetet 

och ge ett kostnadsförslag.  

§ 8 

Kassören har ordet 

 

 

 

 

Scouterna, NSF, NBV, IOGT-NTO och kommunen erbjuder 

många samlingar och utbildningar digitalt. De flesta är 

kostnadsfria, så det är bara att leta reda på någonting intressant 

och anmäla sig. Tyvärr är det flera hittills som inte hållit den 

kvalitet som man som deltagare förväntar sig.  

§ 9 

Övriga frågor: 

Digitala ledarsamlingar och 

kurser 

 

 

 

Nästa möte är kårstyrelse 19/4. 

§ 10 

Nästa möte Kårstyrelse 

19/4 2021 

 

Sibban tackade alla för mötet. 

§ 11 

Avslutning 


