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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 

 

Alla har mycket att stå i både på jobb och privat, men mår 

överlag bra. 

§ 3  

Personlig runda 

 

Äventyrarna har nu fysiska möten. Senaste mötet var det lite 

dålig uppslutning, men de försöker hålla igång och har flera 

idéer för våren. 

 

Upptäckarna har haft några möten med längre stillasittande 

inslag och diskussioner som scouterna klarat riktigt bra. 

 

Spanarna har det senaste haft bra möten med full aktivitet. 

 

Spårarna har en grupp vetgiriga scouter som är nöjda med de 

flesta aktiviteter på mötena. 

 

En lärdom vi kan dra, av att starta scoutterminen senare, är att 

det är stor skillnad på att ha möte när det är ljust hela 

scoutmötet. Detta kan vi ta med till planeringen kommande år 

och kanske fortsätta att ha ett längre vinteruppehåll och 

fortsätta längre in på våren.   

§ 4 

Status avdelningarna 

 

Styrelsen gick igenom, diskuterade och gjorde några små 

justeringar i Drog- och tobakspolicyn, Policy vid allvarliga 

händelser och Handlingsplan vid olycksfall.  

Övriga policys tas på nästa styrelsemöte. 

 

Sibban lägger ut de reviderade dokumenten på hemsidan. 

§ 5 

Säker och trygg förening 

 

 

Äventyrarna planerar kanotvecka v 27.  

 

Spanarna har pratat om dagsutflykter. 

Upptäckarna har tankar om två dagsaktiviteter under en helg. 

En dag med en vandring eller cykelutfärd och en dag med 

surrning av lite större projekt. 

§ 6 

Läger/Sommarupplevelser 

2021 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

 

Spårarna överväger två daglägerdagar med övernattning 

hemma, alternativt ingen sommaraktivitet alls. 

 

Carl och Efraim har förberett en budget som AU tittat närmare 

på och gjort några förändringar. Det är viktigt att vara 

tillräckligt med ledare och att det är 2 killar och 2 tjejer.  

Sibban hjälper Carl och Efraim med inbjudan, som ska skickas 

ut under v 16. 

 

Styrelsen beslöt att: 

Sibban ansöker om deltagarbidraget från distriktet. 

Det krävs minst fyra scouter för att genomföra aktiviteten.  

Godkänna budgeten med de justeringar som gjorts. 

§ 7 

Budget - Kanotvecka 

 

Det har inte kommit några besked om Klassfotbollen och 

Levenedagen/Friluftsbytardag. Vi får avvakta och agera när 

besked kommer. 

Material och ledarvården planeras att genomföras som bestämt 

21 maj. 

§ 8 

Kommande arrangemang 

 

 

 

Gaveln på Scoutgården behöver målas om och delar av 

brädfodringen behöver bytas.  

 

Styrelsen beslöt att:  

Tillsätta en projektledare för att se över omfattningen och 

planera ett genomförande. 

Anders tar på sig uppdraget och begär hjälp om han behöver. 

§ 9 

Målning Scoutgården 

 

Carl och Anders har planerat städdagen likt de två senaste 

tillfällena, med uppgifter för respektive avdelning.  

§ 10 

Städdagen 

 

Vi har ännu inte fått vårt bidrag från kommunen. Helena 

fortsätter att ligga på. 

§ 11 

Kassören har ordet 

 

Glass inköpt inför Sankt Georg. 

§ 12  

Övriga frågor 

 

Nästa möte är Kårstyrelse 31 maj. 

§ 13 

Nästa möte  

 

Sibban tackade alla för mötet. 

§ 14 

Avslutning 


