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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 

 

Scoutkåren lyssnar på och följer Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. Det rör bland annat uthyrningen av 

Scoutgården, som inte får hyras ut till sällskap större än 20 

personer.  

§ 3  

Status Corona 

 

Scoutkåren har fått 6 tillfällen i garderoben för våren och 

ansvariga finns för alla gånger.  

 

Distriktets planeringsmöte blev digitalt. Det var många 

deltagare. Arrangemangslistan var diger och flera idéer ströks. 

En av de arrangemang som beslöts att genomföras var en 

Norporee i 17–19 juni. Sibban valdes som ansvarig. Styrelsen 

backar upp och planerar och arrangerar detta tillsammans.  

 

Elin och Sofia arrangerade en Vit Jul aktivitet i 

mellandagarna. 12 deltagare varav 4 som inte var scouter 

deltog. De lagade mat och hade en tävling. Som avslutning 

tilldelades samtliga en medalj. 

§ 4 

Rapporter 

Konserthuset 

 

Planeringsmöte distriktet  

 

 

 

 

 

Vit Jul 

 

Sista anmälan 15/1. Idag har vi 11 scouter anmälda. Det är 

gott om ledare som ska åka med, så 2 av upptäckarledarna bör 

anmäla sig som programfunktionärer. 

Vid kårens anmälan måste patrullindelningen vara klar.  

1 scout sökte och får bidrag. 

Helena har fått offerter från olika bussbolag och bokar 

Sparlunds buss.  

§ 5  

Jamboree 22 

 

Stora Levene är ansvarig för distriktsårsmötet. Sibban 

meddelar Gunnel att vi vill ha möjligheten att ställa in 14 

dagar innan, om Coronarestriktionerna är sådana att vi inte 

kan hålla mötet i Scoutgården. 

 

Styrelsen beslöt: 

att tillfråga: Ebba Abelsson, Elin Abelsson, Sibban Andersson, 

Max Buder, Anton Fredriksson och Efraim Pettersson som 

ordinarie ombud.  

§ 6 

Distriktsårsmöte 12/3 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

 

Information om scoutstarten är utskickad till scoutfamiljerna.  

 

Ansvariga för planeringsdagen är Sibban och Elin  

§ 7 

Terminsstart 24/2 

 

Planeringsdag 6/2  

 

Styrelsen planerar för att hålla ett fysiskt kårårsmöte på plats i 

Scoutgården. 

Styrelsen gick igenom Kårstyrelsens förslag och 

Verksamhetsberättelsen inför årsmötet. 

 

Kassörens budgetförslag diskuteras vid ett senare tillfälle i AU 

och föredras på kommande styrelsemöte.  

§ 8 

Kårens årsmöte 

 

Nästa möte är Kårstyrelse 31/1 2022 

 

§ 9 

Nästa möte  

Kårstyrelse 31/1 2022 

 

Sibban tackade för mötet. 

§ 10 

Avslutning 


