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Elin Abelsson, Sibban Andersson, Anneli Fredriksson, Helena 

Lundblom, Anders Lundström, Sandra Nilsson och Efraim 

Pettersson. 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sibban hälsade alla välkomna. 

§ 1 

Öppnande 

 

Ordföranden föredrog dagordningen. 

§ 2 

Dagordning 

 

Ett snabbt och effektivt möte med många bra beslut. Det tyder 

på att det var väl förberett från såväl styrelse som övriga 

deltagare. 

§ 3  

Reflektioner från kårens 

årsmöte 

 

 

Det är en scout som ännu inte har betalt sin lägeravgift. Sibban 

påminner om detta.  

 

I dag har vi alla våra pengar på ett konto som det är kopplat 

två kort till. Det kan vara riskabelt om kort försvinner, blir 

kapat eller liknande. 

  

Styrelsen beslöt 

att öppna ett nytt konto för att inte ha så mycket pengar på det 

som är kopplat till korten. 

§ 4 

Kassören har ordet 

 

 

I dagsläget har vi 103 betalande medlemmar.  Kåren har fått 5 

nya scouter denna terminen. 

Att avvakta med scoutmötesstarten till vecka 8 har varit ett 

lyckokast. Vi har hittills haft två scoutmöten med 

förväntansfulla och nöjda scouter och ledare.  

 

§ 5 

Medlemsuppbörd och 

terminsstart 

 

 

Det är 61 st anmälda till distriktsårsmötet 12 mars.  

Iordningsställande och möblering görs redan på torsdag. 

Samling för kökspersonal kl 8:15 övriga kl 9:00. 

 

Efraim sammanfattade handlingarna och det var inte några 

större frågetecken eller oklarheter som behövde lyftas i 

styrelsen.   

 

Vedums scoutkår vill vara med och arrangera aktiviteter 

tillsammans med oss. Planering tillsammans med Vedum 28 

mars 18:30. 

 

§ 6 

Kommande arrangemang 

Distriktsårsmötet 12 mars 

 

 

 

 

 

 

Klassfotboll 21-22 maj 
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Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Anneli Fredriksson     Sibban Andersson 

Elin ansvarar för att det blir ett planeringsmöte med ansvariga 

en torsdag inom kort. 

 

Sibban har skrivit ihop ett dokument som informerar övriga 

kårer om vad en Norporee är och vad som förväntas av 

kårerna.  Styrelsen får underlaget, för att snabbt återkomma 

med synpunkter, innan det skickas vidare till distriktets kårer, 

efter att beslut tagits på distriktsårsmötet. 

Äggapromenad 15 april 

10:00-13:00 

 

Norporee 17-19 juni 

Apelhult 

 

 

Årsmötesprotokollet är påskrivet och kan skickas till NSF, 

banken och kommunen tillsammans med bilagorna. Samt 

läggas ut på kårens hemsida. 

§ 7 

Årsmötesrapport 

 

Vi bordlägger denna punkt till nästa möte.  

§ 8 

Kårens verksamhetsplan  

 

Bussen till Jamboreen är bokad till 8:15, för packning och 

avresa 09:00. 

 

Styrelsen beslöt 

att flytta Kårstämman den 27/3 till den 28/3 och då planera 

Klassfotbollsaktiviteterna. 

§ 9 

Övriga frågor 

 

Kårstämma 27/3 2022 ställs in. 

Nästa möte Kårstyrelse 11/4 2022 

§ 10 

Nästa möte Kårstyrelse 

11/4 

 

Sibban tackade för mötet. 

§ 11 

Avslutning 


