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Elin Abelsson, Sibban Andersson, Anneli Fredriksson, Helena 

Lundblom och Sandra Nilsson. 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna. 

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning 

 

Alla våra tidigare inplanerade föreställningar har flyttats eller 

ställts in. Sibban har ordnat ansvariga och full bemanning till 

samtliga nya föreställningar som vi tilldelats.  

 

Vi har blivit kontaktade av Larvs FK, om vi är intresserade att 

vara med och arrangera aktiviteter på klassfotbollen i vår. Det 

är inte helt klart att det blir ett arrangemang, men planerna är i 

full gång för det.  

Styrelsen beslöt: 

Sibban frågar Vedums scoutkår om de vill vara med och 

arrangera tillsammans med oss.  

§ 3  

Rapporter 

Konserthuset 

 

 

Klassfotbollen 

 

Ledarna som ska åka med på Jamboreen har tillsammans med 

Sibban haft ett första planeringsmöte. 16 scouter och 6 ledare 

(Anton, Ebba, Elin, Max, Sandra och Susanne) är anmälda. 

Scouterna delades in i 3 patruller.  

Eventuellt ställer några av ledarna upp som nattvakter under 

Jamboreen. 

 

Helena kontaktar Sparlunds buss för att definitivboka och 

lämna info om antal, avresa och ankomst.  

§ 4 

Jamboree 22 

 

 

Vi räknar med att kunna genomföra mötet för alla intresserade 

fysiskt eller i en hybridform med ombud på plats och övriga 

via länk. 

Vi avvaktar ytterligare information, om troliga lättnader i 

restriktionerna, och skickar en inbjudan när vi vet hur många 

som kan samlas på plats i scoutgården.  

 

Sibban meddelar distriktsstyrelsen att vi önskar att anmälan 

med specialkost ska vara oss tillhanda senast 26/2. 

 

Funktionärer: Alla i kåren behöver ställa upp denna dagen. Är 

man inte ombud behövs man för andra uppgifter som fika och 

mat.  

 

§ 5 

Distriktsårsmöte 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

Styrelsen beslöt: 

att utse följande till ombud: Ebba Abelsson, Elin Abelsson, 

Sibban Andersson, Max Buder, Anton Fredriksson och Efraim 

Pettersson.  

Styrelsen beslöt: 

att utse följande till ersättare: Sandra Nilsson, Susanne 

Andersson, Anneli Fredriksson, Sofia Palcic, Anders 

Lundström och Johanna Svensson. 

 

Sibban skickar ut kallelsen minst 14 dagar innan.  

 

Mötet hålls på plats i Scoutgården.  

 

Styrelsen gick igenom återstående dokument:  

Kårstyrelsens förslag gällande:  

Dagordningen 

Arrangemansplan 2022 

Medlemsavgifter 

Budget 2022 

§ 6 

Kårens årsmöte 20/2  

Kl 10:00 

 

Verksamhetsberättelsen är klar och bifogas kallelsen till 

årsmötet.  

§ 7 

Verksamhetsberättelse 

2021 

 

Programmet ska anpassas för spårare och upptäckare. Om man 

väljer att ta med äventyrare är det ok. Planeringen fortsätter i 

slutet av nästa kårstyrelsemöte.  

§ 8 

Norporee 2022  

 

Kåren har fått 2 000 sek i extra Coronastöd från MUCF 

(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor). 

§ 9 

Övriga frågor 

 

Nästa möte är Kårårsmöte 20/2 2022 

 

§ 10 

Nästa möte Kårårsmöte 

20/2 

 

Sibban tackade för mötet. 

§ 11 

Avslutning 


