
Protokoll för Kårstyrelsemöte den 11 oktober 2021 kl. 18.30 på zoom 

§1  Mötet öppnades 

§2  Närvarande var Helena Paues som valdes till justerare, Lenita Jällhage som valdes 
till sekreterare. Övriga närvarande var Malena Beijer, Pim R?, Frida ?, Eva Kindbladh, 
Örjan Berglin.

§3  Dagordningen godkändes

 
§4  KS gick ej igenom föregående protokoll utan lämnar det till nästa möte.

§5  Corona. Eftersom det i princip inte finns några restriktioner kvar så underlättar 
det vid exempelvis basaren. Men vi fortsätter att ha handsprit och pappershanddukar 
och håller fast vid den typen av hygienrutiner. Basargruppen bör också tänka på att 
se till att besökarna till basaren går in och ut i olika ingångar. Vi bör sätta tillbaka det 
som nu står i skohyllan i lekförrådet så vi kan ha skor där igen nu när vi är många 
inomhus.

§6  Basar Pim och Örjan hade varit på basarmötet och Örjan konstaterar att vi går 
tillbaka till ”gamla” tiderns basar. Det fördes en diskussion om var vi gör av böcker 
som blir över då få tar emot det. Det får troligen slängas i brännbart på tippen. 
Någon får i uppdrag att kolla om Lindra i Kärrtorp skulle vara intresserade av att ta 
emot lite loppissaker efteråt. KS ställde sig bakom att Knug med sina ledare får 
ansvar att sköta Caféet och dess utbud under basaren på egen hand. Men kan 
självklart ta med sig tips om de vill från andra. 

§7  Sommarläger 2022 KS konstaterade att vi behöver någon som tar på sig att vara 
ansvarig för Jamboréen i Skåne i sommar. Vi har redan fått förfrågningar från 
Bagarmossens scoutkår om vi vill samåka dit men frågan om transport får skjutas till 
nästa Ks-möte. Det börjar också komma in annan typ av information som behöver 
hanteras av någon som tar på sig uppdraget. Semper, Knug m fl är intresserade av att 
åka. När det gäller Miniscout på Vässarö så har Helena och Malena tagit på sig det 
uppdraget.

§8  Lilla julafton. Ingen nytt att rapportera som kräver beslut från KS. Stacken 
planerar. Holken är bokad och Lilla jul planeras att bli som innan Corona. 

§9  Ledarhelgen blir i Gillwellstugan utanför Flen. Helgen blir från fredag kväll den 11 
februari till 13 februari 2022. Det kommer gå ut en inbjudan till alla ledare och andra 



berörda. KS ledamöter fick i uppdrag att vid nästa KS-möte komma med förslag på 
vilket innehåll som är lämpligt under ledarhelgen

§10  Webbgruppen 
Senast i slutet av vecka 44 väntas det finnas ett fungerande nätverk i lokalen. Henrik 
Nilsson och hans kamrat har via sina företag sponsrat utrustningen och Magnus 
Bothén har sponsrat med kabel. De har också dragit all kabel mm.
Eftersom det är dyrt med ett företagsabonnemang så kommer Malena att teckna ett 
privatabonnemang på sig med Eva som ”postlåda”.
Det kommer att bli två nätverk, ett för ledarna, där de kan skriva ut trådlöst på 
skrivaren och ett för scouterna.
När det gäller hemsidan så har Dexter lagt upp information om familjescouting. Om 
ledare skickar sina terminsprogram och uppgifter om avdelningsledare till Dexter så 
kommer han att lägga in det också. Han kommer också att lägga upp uppgifter om 
Basaren och skapa ett Facebookevenemang när han får information från 
Basargruppen.
Medlemsregistreringen och vår interna kö kommer att flyttas och läggas över på 
Scoutnet. Det kommer Dexter göra senast den 1 november i år.
   

§11  Materialgruppen. Micke och Surris kommer att göra en första städning av lokalen 
onsdag den 13 oktober för att få lite överblick av vad som finns inför basaren. De 
kommer därefter att bjuda in alla som vill vara med i en utökad materialgrupp. Tanken är 
att göra på en större genomgång av materialet i förrådet, sälja av det som inte behövs, 
städa och organisera om på ett bra sätt.

Materialgruppen har också köpt in en ny fjärde lödpenna och sett över pannlampor 
och laddstationer så att de fungerar nu under den mörkare säsongen. De ska även 
beställa en tredje paviljong i god tid inför sommarsäsongen. Där har KS sedan tidigare 
beslutat om pengar som finns avsatta i budgeten. De får i uppdrag att göra en 
reklamation på de tidigare inköpta väskorna till de tidigare inköpta paviljongerna i 
samband med inköpet av en ny paviljong. Det har kommit önskemål om att en 
paviljong ska stå i lokalen så den kan användas vid dåligt väder vid möten utomhus.

§12  Ekonomin. Eva redogjorde lite kort kring ekonomin som ser bra ut. Malena och 
Helena P berättade att staden kommer bevilja utökade hyresbidrag till Kärrtorps 
scoutkår i Coronakompensation. Malena ska ta reda på när utbetalningen kommer 
att ske.
Malena konstaterade också att det är dags att skicka in lägerbidrag för de som varit 
iväg på läger eftersom det ska vara inne i början på december.
Frågan om ett avdelningsbidrag till Björnungarna (familjescouterna) diskuterades 
också. Malena ber avdelningsledarna att komma in med en budget och önskemål om 
bidrag till KS.

     §13  Distriktsstämma är den 16 oktober. Kort om tid. Cissi Gozzi kommer att vara      
delegat och Malena kommer också medverka men Malena mejlar till avdelningsledarna 
om fler vill vara med.



§14  Malena valdes till valborgsgeneral inför 2022.

§15  Inga övriga frågor 

      §16  Nästa möte sker digitalt via Zoom den 3 november 2021 kl 18.30.

§17  Mötet avslutades 

Sekreterare                                                         Justerare

Lenita Jällhage                                                    Helena Paues


