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Kårstyrelse 2010-01-20 
 
Närvarande; 
Jocke Gårdman, Ordf 
Mari-Anne Lundgren, V Ordf 
Rasmus Eriksson, ledamot 
Stefan Sagström, Kassör 
Ulrika Johnsson, Sekr 
 
Ordförande hälsade välkommen och dagordningen fastslogs 
 
Föregående protokoll 

• Nyckelkvitten lämnades till kassör 
• Dränkbar pump är inkopplad 
• IT-säkerheten 

 
Rapporter 

• Julavslutning,  
• Julpyssel 
• Avdelningsstart 

 
Ekonomi 

• Elräkning skickad från kommunen, summan inte helt fastställd 
• Summa på Pg 59285,40 kr, Kassa 85 kr. 
• Hajk/läger anmälan diskuterades, anmälan via hemsida eller på papper. 
• Riktlinjer för kostnader vid hajk/läger skall göras. Jocke skissar på ett 

förslag. 
• Inlämningsrutiner på kvitton, 30 dagar efter avslutad aktivitet. 
• Obetalda avgifter, kassör mailar alt ringer om vederbörande om 

påminnelse. Kassör och medlemsregistrerare ska ha ett nära samarbete i 
frågan. 

• Faktura till kårens stödmedlemmar, skickas ut av kassör. 
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• Avbetalningsplan på skulden till Jocke Gårdman, delas upp på tre år. I år 
24000, därefter 23000 de två efterföljande åren. 

• Ekonomin lämnas snarast över till revisorerna inför årsmötet. 
 
Ledarfrågor 

• Alla avdelningar är igång med ledare. 
• Ledarmöte på scoutgården den 27/1. 

 
Scoutgården 

• Vatten finns men visst problem med pumpen kvarstår. 
• Låsning och ordningen på scoutgården ska diskuteras på ledarmötet 
• Möbler har skänkts till kåren från verksamheten ”Ny gemenskap”. Stefan 

Sagström har sett till att allt har kommit till scoutgården. 
 
Stugan 

• Jocke har en vedspis hemma som ska till stugan 
 
Utrustning 

• Inget nytt 
 
Brev och skrivelser 

• Inbjudan till sommarens vänortsläger har skickats ut. 
 
Program aktiviteter 

• Skall diskuteras på ledarmötet 27/1 
 
Läger 

• Kåren deltar i sommarens vänortsläger. Lägerbrev till ledare om anmälan 
inom kort 

 
Övriga frågor 

• Årsmöte 
• Kallelse ut av Jocke 
• Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan diskuterades, Ulrika knåpar 

lite till på formuleringarna. 
• Hemsidan, finns önskemål om att avdelningarnas egna sidor ska se lika ut.  
• Bilderna på hemsidan, lösenordet diskuterades. 
• Elda i tält, scoutkåren ska följa rekommendationerna i ”scout säkert” 
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