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Elin Abelsson, Sibban Andersson, Anneli Fredriksson, Helena 

Lundblom, Anders Lundström och Sandra Nilsson. 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna. 

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning 

 

Uteförsäljning: Mysig julkänsla med snö, eldkorgar och 

lyktor. Julmusik hade förstärkt julkänslan ytterligare. Bra om 

alla ledare haft ex scouthalsduken synlig.  

Bröd- och godisförsäljningen gick bra och vi kunde sålt mer 

om vi haft.  

Fågelholkar och fågelmatare sålde också bra.  

Övrig försäljning gav inte så mycket.  

4 lottringar sålde nästan slut. 

 

Fikaförsäljning ute och servering inne:  

Fungerade bra, blev lugnt och gick snabbare inne när de inte 

behövde köa och hämta själva. 

 

Auktionen: Flöt på bra och inkomsten blev i princip lika stor 

som senaste julmässan, med något färre utrop. 

 

Lottdragningen på listlotteriet och tillkännagivandet av 

vinnare: Bra att informera vinnarna innan och lämna ut vinster 

både innan och på julmässan. 

 

Bra för redovisningen med olika swishnummer för olika 

aktiviteter.  

§ 3  

Utvärdering Julförsäljning 

 

Anton, Elin och Sibban är anmälda och representerar kåren.  

§ 4 

Planering Västra distriktet 

8/1 2022 

 

Kåren står som värd för distriktets årsmöte.  

 

För att arrangera behöver alla hjälpa till men några behöver 

planera och vara ansvariga. 

Kontakt mot distriktet och anmälningar: Sibban och Elin  

Mat, fika och trivsel: Helena, Anneli och Susanne 

§ 5  

Distriktsårsmöte 12/3 2022 

 

 

 

Första scoutmötet 2022 är 24 februari och terminen avslutas 

19 maj. 

§ 6 

Terminsstart v 8 
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Planeringsdagen flyttas till 6 februari kl 10:00.   

§ 7 

Planeringsdag 6/2 2022 

 

AU har tagit några beslut kring Jamboree 2022.  

Scouterna ska betala 2950 sek för lägret och kåren bjuder på 

resan. Den enskilde scouten kan söka bidrag, senast 15/12, 

från scoutkåren om de anser att det är för dyrt. AU tar beslut 

om bidragets storlek. 

§ 8 

Jamboree 2022 

 

 

Verksamhetsberättelsen: Sibban skriver och Anneli letar bilder 

och läser innan den lämnas vidare till styrelsen. 

 

Styrelsens förslag: AU tittar och kommer med förslag 

 

Arbetsplan: AU tittar och kommer med förslag 

 

Arrangemangsplan: AU tittar och kommer med förslag 

 

Budget: AU tittar och kommer med förslag 

 

Årsavgift: Avgiften till förbundet har höjts och nu ska 215 sek 

betalas per scout till förbundet per år. Detta oavsett när de 

börjar under året. Detta gör att vi förlorar på scouter som 

börjar på hösten, ledare, funktionärer och stödmedlemmar.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

att justera medlemsavgiften för 2022: Höstterminsavgift 220 

sek, Avdelningsledare, funktionärer och stödmedlemmar 220 

sek. (Årsavgift 250 sek bibehålls) 

 

att justera medlemsavgiften för 2023: Årsavgift 300 sek, 

Höstterminsavgift 250 sek, Avdelningsledare och funktionärer 

220 sek och stödmedlem 250 sek. 

§ 9  

Kårens årsmöte 20/2 2022 

 

Helena och Sibban deltog på kommunens föreningsträff. Det 

var få ungdomsföreningar representerade. Kommunen 

planerar att förenkla certifieringen av Säker och Trygg 

förening, för att få fler föreningar att göra jobbet och ansluta 

sig. Därför kommer man att anordna gemensamma träffar för 

föreningarna att ta fram de policys som anses nödvändiga. 

§ 10 

Föreningsmöte Vara 

kommun 

 

Ordförandesamling 16/12. Sibban deltar. Förbundsstyrelsen 

vill höra om kårens tankar kring: 

§ 11 

Övriga frågor 

Ordförandesamling 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

 FHMs nya rekommendationer – vi startar inte förrän v 

8, håller våra scoutmöten utomhus och arbetar med 

patrullsystemet för att hålla avstånd. 

 Sommarläger 2022 – Kåren åker på Jamboreen 

 Tema vi önskar på läger 2024 – TV/dataspelstema 

 Förbundsråd/utbildningshelg i oktober 2022, vad 

önskar vi? – Vi önskar ett smörgåsbord av aktiviteter 

tex personlig utveckling, teamutveckling, styrelsekurs 

och hantverk. 

 

Vit jul: Scoutkåren har en aktivitet 3 januari som Elin och 

Sofia arrangerar.  

 

Konserthuset: Vi har precis fått vårens kalender och 

information.  

Nu kräver konserthuset Covidpass av alla besökare, men inte 

de som bemannar garderoben. Till våren kommer det bli före-

ställningar med en åldersgräns på 18 år och då måste man 

även vara över 18 år för att bemanna garderoben. 

 

Helena har gått kassörsutbildning och informerade om den. 

 

Alla har lämnat in sina närvarokort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vit jul-aktivitet 

 

 

Konserthuset 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Kassörsutbildning 

 

 Närvarokort 

 

Nästa möte är Kårstyrelse 10/1 2022 

 

§ 12 

Nästa möte  

Kårstyrelse 10/1 2022 

 

Sibban tackade för mötet. 

§ 13 

Avslutning 


