
Kårstyrelsen
Protokoll styrelsemöte 2022-03-13

Deltagare Robert Trygg, ordförande
Örjan Berglin
Eva Kindbladh
Frida Liif
Martina Palm
Matilda Carlberg
Lenita Jällhage
Monica Larsson, sekreterare

 § 1

Ordförande Robert Trygg hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat. Och pratade om ansvarsbiten r viktig att tänka på, 
vad vi en har för uppdrag i kåren. ’Vi behöver se till att alla aktiva 
ha gått trygga möten och har lämnat in ”polisutdraget”. De två 
senaste åren har inte varit vanliga verksamhetsår, men vi har klarat 
det bra ändå. När det gäller Fräkenbotten kommer vi att skriva nytt 
kontrakt med när de tar kontakt med oss. Hans har kontakt med 
kommunen, vi behöver ny spis och fasaden behöver göras iordning. 
Vi lägger inga pengar på detta förrän vi vet att vi kan ha stugan 
kvar.

Mötet öppnas

§ 2

Till att, jämte ordföranden, justera mötets protokoll utsågs Frida 
Liif

Val justerare

§ 3

Dagordning för sammanträdet godkändes. Godkännande av dagordning

§ 4

Vi pratade om, ansvarsbiten är viktig att tänka på, vad vi än har för 
uppdrag i kåren. Vi behöver se till att alla aktiva ha gått trygga 
möten och har lämnat in ”polisutdraget”. Detta gäller även de som 
följer med på övernattningar/läger i kåren. De två senaste åren har 
inte varit vanliga verksamhetsår, men vi har klarat det bra ändå. 

Genomgång av vad som har 
varit och är på gång



När det gäller Fräkenbotten kommer vi att skriva ett nytt kontrakt, 
när de tar kontakt med oss. Hans har kontakt med kommunen, vi 
behöver ny spis och fasaden behöver göras iordning. Vi lägger inga 
pengar på detta förrän vi vet att vi kan ha stugan kvar. Lenita vill 
vara med i denna grupp.

Vi behöver bl a behöver se över:
Introduktion i kåren
Uppstarten för terminen
Inköpsbehov
Fräkenbotten
Tält, inventera vad vi har
Årshjulet
Kårhandboen
Krisplanen
Medlemsregistret
Lotteristånden

§ 5

Föregående protokoll godkändes.
Kårstämmoprotokollet är på gång.

Föregående protokoll

§ 6

Robert och Malena har haft möte för överlämnade av div 
handlingar m m från gamla styrelsen.

Överlämnade från styrelse 

§ 7
 

Vi behöver uppdatera hemsidan med bl a 
Kårstyrelseprotokoll (skickas även ut via mail)
Kårstämmoprotokoll med bilagor
Valborg
Lilla Julafton
Ledarhelg
Scouternas dag
Kårstart
Kåravslutning
AL-möten
Avdelningarnas övernattningar/hajker

Hemsidan



§ 8

Robert håller på och gå igenom medlemsregistret, för att få bort de 
som har slutat, och tar kontakt med dem som inte har betalat och 
kollar om de är kvar i kåren.
Vad vi behöver göra nu är:

1. Uppstädning av nuvarande register
2. Rutiner förframtiden
3. Rädda kårens pengar

Kårstyrelsen beslutade att:
1. Är man medlem i kåren skall man betala för vårterminen
2. Om ledare inte har betalat tidigare terminsavgifter och är 

kvar i kåren skall de betala för de terminer som är obetalda
3. De som inte är registrerade i höstas skall inte betala mer än 

vårterminen.

Om man inte har betalat medlemsavgiften kommer det 
automatiskt ett mail från Scoutnet.

Vi måste se över rutinerna för registreringen i Scoutnet.

Medlemsregistret

§ 9

Eva meddelade att vi har fått ett engångsbelopp på 411:-/scout 
(68 000:-) som är registrerad i Scoutnet, detta är ett Coronabidrag. 
Eva meddelade vidare att kårens ekonomi är i balans.

Styrelsen beslutade att KNUG får behålla sina pengar, även om de 
har gått upp i Semper fait.

Vi har haft 23 personer som ej betalt medlemsavgift för 2021, för 
vårterminen 2022 hade vi 66 personer som ej hade betalat innan 
förfallodagen. Bzz kollar upp,

Kårens abonnemang på nätet, flyttas över från Malena till Eva som 
ändå får räkningarna.

Ekonomi

                                                     § 10

År 2025 fyller kåren 70 år – detta skall vi fira ordentligt. Kåren fyller 70 år 2025



§ 11

Björnungarna
Maja Knochenhauer, AL
Johanna Norden
Melinda Sundelius, föräldraassitent

Dinosaurien
Malena Beijer, AL
Filip Linde, assistent
Mai Landahl, assistent

Grodan
Malene Beijer, AL
Klara Beijer Mörk
Anni Thunström, assistent

Vargen
Örjan Berglin, AL
Marcus Fröjmark, föräldraassistent
Robert Cornelius, föräldraassistent

Ringen
Linda Jakob, AL
Kerstin ”Gnidde” Sandin
Margareta ”Maggan” Dahlström, föräldraassistent
David Kästel, föräldraassistent
Powell Dabrowski, föräldraassistent

Stacken
Monica Larsson, AL
Sara Bothén/Magnus Bothén 50%
Wictor Nyberg (föräldraledig)
Ludvig Heed
Hampus Asplund, assistent 50%
Henrik Nilsson
Mikael Gollvik
Mattias Möller, föräldraassistent
Cecilia Engwall, assistent
Siri Nyke, föräldraassistent 50 %

Elementen
Frida Liif, AL
Mårten Carlberg
Kjelll-Ove Schramm

Avdelningarna/ledarsituatione
n



KNUG
Se Semper Paratus

Semper Paratus
Veronika Körnegård, AL
Helena Paues
Bo Nykvist
Helena Lundberg
Alicia Holmström, assistent

Wild Teens
Gustav Martling, AL
Nils Melker

Vad vi ser just nu är
Dino/Grodan/Vargen behöver 6-7 ledare
Stacken OK
Ringen behöver tillskott
Elementen behöver 1 ledare till
Semper Paratus/KNUG OK
Wild Teens OK

                                                 § 12

Vi behöver se över stämningen i kåren, och förstärka 
gemenskapen.

Många avdelningar är trötta efter en tuff pandemiperiod.

Styrelsen insåg att vi måste värva ledare till hösten samt att vi får 
flera assistenter till avdelningarna.

Kåren

                                               § 13

Vi behöver starta upp Ny i kåren utbildning, köra den lokalt
Få ledare som inte har gått på Leda scouting i korttid (6 tim)
Försöka få fler ledare att gå kurser.

Kompetens

                                               § 14

Se bilaga 1

Frida och Örjan skall till nästa KS ta fram förslag till ledarhelg i 
vår.

Kommande aktiviteter



                                               § 15

Monica skall kolla upp vilka som har gått Trygga möten och 
lämnat in registeruppgifter från Polisen, till nästa KS.

Trygga 
möten/registeruppgifter

                                               § 16

Krisplanen skall Monica och Frida se över.
Krisplan

                                             § 17

Kårhandboken skall Bzz och Monica kolla upp, om den är färdig 
eller behöver uppdateras.

Monica och Bzz skall också kolla upp ledafolder (pratar med 
Helena P)

Kårhandboken och ledarfolder

                                               § 18
Utmaningarna för 2022 är

 Medlemmar och fakturering
 Ledargemenskap
 Fräken – kontrakt och renovering
 Fler ledare/assistenter

Kårens utmaningar och mål

                                               § 19

Kontoret behöver påfyllning, detta fixar Monica
Kontoret

                                                § 20

Vi behöver se över vilka som har blivit ledarutnämnda under 
coronatiden, och vilka som skall ledarutnämnas i år samt vilka som 
skall ha förtjänstmärken.

Ledarutnämningar

                                                § 21

Vi behöver se över lekmaterialet som kåren har, om det är något 
önskas. Tas upp på AL-träffen.

Lekmaterial

                                                  § 22

Behöver en ordentlig sortering, vad saker skall vara osv.
Lägerförrådet



                                                   § 23

Örjan ser över våra digitala kommunikationsmöjligheter. 
Kommunikation

                                                    § 24

Skall vi ha kårläger sommaren 2023? Frågan kommer att tas upp på 
AL-träffen, och frågan kommer att tas upp på nästa KS.

Kårläger 2023

                                                         § 25

Nästa KS är den 7 april hos Bzz. Alla är välkomna att deltaga i en 
speciell fråga, hör av er till Monica om ni vill närvara så lägger vi 
den punkten högt upp på dagordningen. Dagordning och kallelse 
kommer att skickas ut till alla ledare i kåren.

Vi ska fundera på om vi ska ha en KS-helg.

Bzz nu är vi på gång och har mycket att göra.

Nästa KS

Vid protokollet

Monica Larsson

Justerare

Robert Trygg Frida Liif



Bilaga 2

Att göra Vem Skall vara 
klart

Klart/är 
kvar att 
göra

Ett årshjulet KS Skall göras 
näst KS

Uppdatering av Scoutnet,
Vem har betalt för vt 22

Bzz Nästa KS

Tryggamöten/Polisregistret Monica Nästa KS
Fräken nytt avtal Hans
Gå igenom lotteristånden Till nästa 

Valborg
Uppdatera hemsidan IT-gruppen Till nästa KS
Byta vem som står för nätet i 
lokalen, från Malena till Eva

Örjan Till nästa KS

Ledarutnämningar/förtjänstmärken Monica Till KS i april
Värva ledare Till 

höstterminen
Utbildningar KS
Ledardag Frida/Örjan Till nästa KS
Ledarhelg i höst
Krisplan Monica Snarast
Kårhandboken Bzz/Monica Snarast
Ledarfolder Bzz/Monica Snarat
Material till kontoret Monica Snarast
Lekmaterial KS, tas upp på 

AL-träffen
Lägerförrådet Materielgruppen 

med flera
Kårläger KS, tas upp på 

AL-träffen
Messages Örjan Nästa KS

Scouternas dag maj
Miniscout Malena juni
Utmanarlägret Linda juni
Jamboree 22 Mårten juli



Bilaga 1

Kårkalender
Mars
13 KS/Valborgsmöte i lokalen
27 AL-träff i lokalen

April
 7 KS hos Bzz
29 Valborgsfix
30 Valborg på Nytorpsgärde

Maj
1 Städa på Nytorpsgärde
5 KS hos Monica
7 Scouternas dag
15 AL-träff i lokalen
30 Kåravslutning

Juni
8 KS i lokalen
15-21 Upptäckarläger
18-21 Miniscout

Juli
30/7-6/8 Jamboree

Augusti
23 Kårstart
29 KS

September
2-4 Ledarhelg
26 KS

Oktober
24 KS



November
21 KS

Basarfix (väntar på svar från skolan)
Basar (väntar på svar från skolan)

December
2-4 Lilla Julafton
12 KS

Januari-23
15 KS

Ledarhelg

Februari
6 KS
15 Motionsstopp
22 Kårstämma

Skollov
2022
11-14 april Påsklov
10 juni Skolan slutar
18 augusti Skolan börjar
31 okt-4 nov  Höstlov
23 dec-6 jan   Jullov

2023
9 januari Skolan börjar
27 febr-3mars Sportlov
13 juni      Skolan slutar


