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10 (av 12) styrelseledamöter var närvarande, så styrelsen var beslutsmässig (minst 50% 

närvarande enligt stadgarna). 

 

§1       Mötets öppnande 

Anders öppnade mötet. 

§2       Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

§3       Post 

Vi har fått information om Scouternas insamling ”Stödstrumpan”. 

§4       Ekonomi 

Kåren har ca 528´000:- på kontot.  

§5       Båtar 

Lina o Lova är vintertäckta. Upptäckarna har i uppgift att täcka 2-kronorna. 

Sandströmen och utombordsmotorerna är hämtade och körda till Aston.  

Linas pulpet är avskruvad. Utmanarna köper in ny eller lagar den gamla trasiga. 
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§6       Hus & Material 

Ny strålkastare är monterad vid vedbacken. Ny lampknapp i Haparanda samt ny 

timer till strålkastare inköpta och monterade av Erik Carlsson.  

Toatanken är tömd. Ole har kollat avloppsledningarna eftersom det luktade illa i 

stugan men hittade inga fel. Lukten verkar dock ha minskat nu. 

Vi behöver ta tag i att få in nycklar från ledare som slutat. Vi gör en kraftansamling 

vid nästa styrelsemöte och delar upp indrivningen. 

§7       Avdelningar, kåren och distriktet 

Småfåglarna har simmat, haft organizze och reflexspår (idag). 

Stormfåglarna har haft organizze, hemliga utmaningar (stationer), haft stughajk samt 

simmat. 

Sjöfåglarna har troligen simmat, haft organizze och stughajk. 

Sjöbusarna har övat samarbete, haft packmöte och varit på en vandringshajk på 

Järvafältet,  

Råseglarna har gjort samma som Sjöbusarna. 

Havsgudarna har eldat, lagat fruktsoppa och bakat bröd på stormkök samt övat 

sjukvård. Ska ha hajk 8-9/12. Börjar känna varandra bra och har kul. Några nya 

scouter har börjat. Ca 25 kommer på mötena (av 35). 

Utmanarna har lagat ”konstig” mat (typ fiskpinnar med fruktsoppa, mm. De har 

uppdaterat märkestavlan (bravo!) samt bakat, städat och förberett sig inför att ta cert 

(följebåt, kölbåt).  

Kåren : Dana har varit på Wilderness first aid-kurs och fått lära sig lite mer 

avancerad första hjälpen. Förhoppningsvis får vi inte användning för den! 

Distriktet: Inget nytt 

§8       Övriga frågor 

a) Demokratijamboree Åsa representerade kåren i Karlstad och gick igenom i stora drag 

vad som diskuterades. 

b) Musikhjälpen. Havsgudarna samlar in pengar till Musikhjälpen (till ”Allas rätt att 

funka olika”). Ett inslag är att samla in pantpurkar & flaskor och resten av kåren får 

gärna hjälpa till. Om man lämnar in sitt bidrag i Haparanda så fixar Havsgudarna 

resten. De skickar ut om detta på sändlistan.  

c) Utled-dagen 20 Jan. Temat kommer att vara: Strategi och mål samt hur vi når dessa 

mål. Vi kommer också att ha uppstart för årets Örsöläger. Vi vill att minst 50% av 

ledarna på varje avdelning deltar. Vi är i Oskarsborg så att det är lätt att ta sig dit.  
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Viktiga ämnen att ta upp: Gemensamma rutiner behöver uppdateras då vi har blivit 

för stora för vårt nuvarande system. Vi saknar en informationsansvarig i kåren, 

viktigare ju fler vi är som behöver tillgång till samma information. Vi vill ha en plan 

för hur vi får fler unga ledare i kåren. Vad gör vi åt tappet mellan 

avdelningsnivåerna? Anders kollar eventuell medverkan av en konsulent från 

regionskontoret samt skickar kallelse på sändlistan.  

d) Scoutnet, ska vi använda det mer, tex för hälsokort? Staffan o Jocke kollar lite 

närmre. Åsa ger behörighet.  

e) Utmanarna behöver ett nytt lås då det gamla ”gått” sönder. Dana införskaffar ett 

likadant. 

§9       Kommande möten 

Kårstyrelsemöte:  20 december 2018 

Utled-möte:   20 januari 2019 

§10  Mötets avslutande 

Anders avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

Ulrica Palmér   Anders Larsson 

Kårsekreterare   Kårordförande 

 

 

 


