
Kårstyrelsen
Styrelsemöte 2021-09-14

§ 86 – 101

Deltagare Malena Beijer, ordförande
Örjan Berglin
Lenita Jällhage 
Eva Kindbladh 
Helena Paues
Rolf Wassberg, sekreterare, hörde och såg men hördes inte

Frånvarande: Frida Meschke
Pim Rathsman 

Övriga närvarande: Monica Larsson

§ 86

Ordförande Malena Beijer hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.

Mötet öppnas

§ 87

Till att, jämte ordföranden, justera mötets protokoll utsågs Eva 
Kindbladh.

Val justerare

§ 88

Utsänt förslag till dagordning för sammanträdet godkändes. Godkännande av 
dagordning

§ 89

Protokoll från kårstyrelsens föregående sammanträde 2021-06-02 
godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll 



§ 90

Då restriktionerna har lättats under sommaren har de planerade lägren 
kunnat genomföras. Kvarvarande restriktioner kommer enligt uppgift 
att lyftas 29/9 varför höstterminen kan starta enligt plan-

Coronaläget

§ 91

Monica Larsson rapporterade från upptaktsmötet inför basaren. 
Förutom en ”vanlig” basar kommer vi att sälja kakor och 
blomsterlökar efter fjolårets goda erfarenheteter,

Basar 

§ 92

Lilla Julafton planeras av ledateamet på Stacken. Nyhet för i år är att 
en julklapp kommer att ingå i avgiften och att den blir lika för alla.

Lilla Julafton

§ 93

Ingen rapport. Fräkenbotten

§ 94

Planering inför kårgemensam terminsstart 23/8 pågår och inbjudningar 
till föräldramöten skall skickas ut. 

Nya scouter registreras av Veronica Körnegård varför hon behöver 
deras uppgifter snarast. 
Gamla scouter som byter avdelning hanteras av respektive AL.

Kårstart och föräldramöten

§ 95

Ekonomin är rätt stadig; en sammanställning över läget kommer att 
skickas ut.
Lägren kommer att gå med lite överskott.

Björnungarna behöver ett kapital för att driva sin verksamhet varför de 
tillerkändes 500 kronor per familj och verksamhetsår.

Ekonomi



§ 96

Robert Trygg och Mikael Johannesson kommer att kalla till en städ- 
och röjardag i förrådet, datum är ännu inte fastställt.

Förrådet 

§ 97

Arbetet inför sommarens storläger går vidare. Närmast gäller att 
rekrytera lägeransvarig och lägerkommitté.

Jamboree 2022

§ 98

Inga rapporter. Rapport från arbetsgrupper

§ 99

Inga övriga frågor. Övriga frågor

§ 100

Nästa kårstyrelsemöte sker 11 oktober klockan 18:30 hos
Eva Kindbladh

Nästa möte

§ 101

Ordförande Malena Beijer tackade alla närvarande för visat intresse 
och förklarade mötet avslutat.

Mötet avslutas

Rolf Wassberg
Sekreterare

Malena Beijer
Ordförande

Eva Kindbladh 
Justerare


