
 

 

 
 
 
Protokoll för styrelsemöte 24 november 2021 (zoom) 

Närvarande:  
Malena Beijer, Lenita Jällhage, Frida Meschke, Helena Paues, 

Ej närvarande:  
Rolf Wassberg, Eva Kindbladh, , Örjan Berglin, Pim Rathsman 
 
Övriga anslutna: 
Thomas Ström, Frida Liif, Linda Jacov 
 
§1 Mötet öppnas 
Malena Beijer förklarade mötet öppnat, och erbjöd sig att föra protokoll. 
 
§2 Val av justerare 

• Styrelsen valde Helena Paues till justerare. 
 
§3 Godkännande av dagordning 

• Styrelsen godkände dagordningen med viss omstuvning pga gäster. 
 
§4 Utbildning 
Thomas berättade om kurser som är på gång och att han varit runt på avdelningarna och berättat om 
Scouternas kursutbud. Han vill även ha en punkt på ledarhelgen i februari. 
 
§5 Jamboree 22 
Linda Jacov och Frida Liif pratade om Jamboree22 och att de var intresserade av att vara lägerchefer. 
Linda för planering och läger. Frida för planering, men inte läger. De har att skicka ut en inbjudan och 
prata med de andra kårerna i kretsen om gemensam transport av gods. Dessutom undersöka 
transportalternativ för scouterna.  

• Styrelsen bestämde att Linda Jacov och Frida Liif är lägerchefer för Jamboree22 och skapar 
en lägerkomitte av de ledare som skall följa med. 

 
§6 Coronaläget 
Styrelsen pratade om de restriktioner som gäller nu och hur det påverkar Lilla julafton. 

• Styrelsen bestämde att flytta Lillis från Holken till Nytorps gärde. Och göra det till ett 
endagsarrangemang för alla. Dessutom erbjuda fredagshäng för de äldre scouterna och 
ledarmiddag på lördagskvällen. 

 
§7 Basar 
Basaren gick väldigt bra och vi gick igenom den och vi var glada att den gick att genomföra innan 
restriktionerna skärptes igen. 
 
§8 Ledarhelg 
Styrelsen pratade om ledarhelgen den 11-13 februari i Gilwellstugan. Örjan fick i uppdrag att 
börja planera program. 



 

 

 
§9 Miniscout 
Kårens spårare är anmälda till Miniscout 2, den 18-21/6 2022. Björnungarna har visat intresse av att 
följa med. Malena tar kontakt med Maja på Björnungarna. 
 
§10 Ekonomi                   
Eftersom Eva var frånvarande bordlades frågan. 

 
§11 Lilla Julafton 
Planering för Lilla Julaftons patrulltävlingar görs av Bosse. Stacken har sagt att de kan ta hand om 
Sibirienjägarna. Malena och Monica kan handla. Malena och Frida tar hand om fredagkvällen. Micke 
tillfrågas om ljudanläggning. 

• Styrelsen beslutade att köpa jultallrikar från cateringföretag till alla ledare som vill stanna 
kvar på ledarmiddag efter Lillis. 

 
§12 Materialgruppen 
Micke rapporterade att en till paviljong är beställd. Förrådet har städats och basargrejorna åter på 
hyllorna. 
 
§13 Övriga frågor 
A. KNUG har frågat KS om de får åka på hajk på Fräkenbotten själva då deras ledare blivit sjuka.  

• Styrelsen beslutade att de fick åka eftersom de har en som fyllt 18 i gruppen. Men alla 
föräldrar skall även ge sitt medgivande i mail. 

 
§14 Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas 14/12 kl 18:30 i lokalen. 
 
§15 Mötets avslutande 
Malena avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
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