Kärna Scoutkår
Styrelsemöte, scoutgården
2015-04-26
Närvarande: Camilla Persson (CP), Hans Persson (HP), Tomas Svensson (TS), Anders Karlström (AK), Johan Lundström
(JL), Alf Djurberg (AD), Johan Ölund (JÖ)
1.

Mötets öppnande: Mötet öppnas av CP

2.

Val av sekreterare och justeringsman: Till att föra dagens protokoll utsågs HP.

3.

Föregående protokoll: Kassören har inte fått kontonummer från jamboreedeltagarna. AD meddelar deltagarna.
Ärendelistan gicks igenom:
a. Uppsättning av gardiner och slipning av knivar och yxor är på gång.
b. Lägger till en punkt att täta mot grunden. Arbetsdag planeras in efter terminens slut. AD kollar material.

4.

Information från Distrikt och Förbund: Blända och träff för kårordförande, 27/5. CP planerar att delta.

5.

Extra kårstämma 24/5: Medlemmarna kommer att kallas till den extra kårstämman via epost till ledare och ledamöter
i styrelsen samt via hemsidan.

6.

Majblommor: Det är relativt få som säljer majblommor i år. Vi diskuterade hur man kan få fler att sälja. Redovisning
ska ske till CP 6/5.

7.

Skjortor: Det kommer att göras en gemensam beställning av scoutskjortor inför kår- och sommarläger. Beställningar
till CP senast 7/5.

8.

Kårläger – Harry Potter: Vi diskuterade hur uppdelningen mellan aktiviteterna görs bäst; vissa aktiviteter går fort
medan andra tar längre tid, och vissa kan inte ta emot så många personer åt gången. Märke för lägret är beställt. Mat
beställs efter att anmälningar har kommit in. Ved och toa är bokat. Popcorninköp är delegerat, om än inte beställt än.

9.

Tält: Innan ledarmötet gick vi igenom kårens militärtält. Det fanns totalt fem militärtält i förrådet (varav ett tillhör
Janne Wassberger). Vi tittade ut två (ett helt och ett med ett par små hål) att behålla (plus att Jannes tält blir kvar). De
andra två är i sämre skick men går att använda. Vi inventerade även lådorna med tillbehör och kommer att behålla de
som är märkta ”Kärna 1” och ”Kärna 2”. Sakerna som tillhör Jannes tält är i en låda med avvikande form. De sista
två lådorna ska avyttras tillsammans med tillhörande tält. Den ena är komplett, den andra saknar tältpinnarna i trä.
Vifolka scoutkår har tidigare varit intresserade av militärtält, så vi inleder med att fråga om de vill ha tälten (till
skänks). Om inte ska vi fråga om de studenter som hyrt tält inför nollningen är intresserade av att köpa dem. Vi
behöver gå igenom kårens förråd av övriga tält och fundera på vad av det som är användbart och ska behållas.
Vi bestämde att köpa in ett 15-manna tentipitält med tillhörande golv samt att kolla upp om den kamin vi har går att
använda till det också, möjligen med inköp av en längre skorsten.

10. Spårare 1 till hösten: Inför nästa termin behöver en ny spårargrupp startas upp. Vi diskuterade tänkbara ledare.
Förhoppningsvis tillsammans med någon/några utmanarscouter.
11. Rapport från avdelningarna: Örnarna planerar att tillverka ett bord som kan användas till invigningen av Kärna
mosses nya spångar. I övrigt inga rapporter från avdelningarna.
12. Övriga frågor: Gräsklipparen är servad av Janne Wassberger
13. Nästa möte: Nästa ledarmöte och kårstyrelsemöte är den 24 maj.
14. Mötet avslutades
Vid protokollet:

Justeras:

______________________________________
Hans Persson

_______________________________________
Camilla Persson
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Kärna Scoutkår

Ärende, beskrivning
Efterarbeten fönster:
-Gardiner i stora salen
-Målning i Naturum
Slipa knivar och yxor enl stämmobeslut.
Inköp eller tillverkning av eggskydd till
yxor, sågar

Från
möte

Ansvarig

Klart, Nästa
åtgärd

Håkan D
150309
2014
150309
150309

Johan Ö
Johan Ö

Lås till entrédörrar och hantering av
nycklar, resp låsning av ledarrum vid
uthyrning

150329

Håkan D

Kåren anmäler till distriktet att vi kan
arrangera något under 2016, helst höst.

150329

Camilla P

Täta mot grunden. Arbetsdag planeras in
efter terminens slut.

150426

Alf D

Nya stag till stänger
ska köpas in.
Planerat till 27/4
Enl ovan
Håkan kollar upp
kostnad och hur
lösning med kodlås på
ytterdörrar skulle
fungera.
NÖG kontaktat, men
vet inte än vilket
arrangemang.
Köp in material.

