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Kärna Scoutkår av

Scouterna
Styrelse/Ledarmöte, scoutgården
2015-01-18
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Närvarande: Camilla Persson(CP), Anders Kvist, Therése Magnusson (TM), ÅsaLiedberg (ÅL), Alf Djurberg, Jan Lindell
(JLi), Gunilla Norrstig, Jörgen Danielsson, Johan Lundström, Johan Danielsson (JD), Hans Persson (HP), Claes Ahrén (CA),
Jana Björn, Carina Stolt (CS).
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1.

Mötets öppnande. Mötet öppnas av CP.

2.

Sekreterare. Till att föra dagens protokoll utsågs HP.
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3. Föregående protokoll.
Sedan sist har följande hänt:
• Nya gaskök är beställda.
• Nya kårmärken (det blå bandet) till scoutskjortorna är beställda. Kommer att kosta 10:-.
• Två böcker om hantverk har köpts in.
• Under avrapporteringen från grötfester och försäljning på ICA konstaterades att det börjar bli vanligt att folk
inte har kontanter med sig. Kåren behöver fundera på att skaffa iZettle och/eller Swish för att ta emot pengar på
andra sätt.
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4.

Distrikt och Förbund Det kommer att vara distriktsstämma i Kisa och CP räknar med att åka. Kåren har flera platser
så anmäl ditt intresse till CP.
Distriktet har skickat ut en kalender med sina kommande evenemang. Den finns nu uppsatt i scoutgården.

5.

Statsbidrag Det är dags att göra redovisning för statsbidragen. Patrullerna ska hålla årsmöte och göra en egen
årsredovisning. Detta ska vara färdigt 1/3; lämnas på anslagstavlan. Gör detta med samma patruller som i december
enligt ScoutNet.

6.

Kårstämman Verksamhetsberättelse ska skrivas per avdelning innan 1/3 och skickas till CP. Påpeka gärna i
avdelningarna att motioner kan komma även från enstaka scouter och ska vara styrelsen tillhanda senast 10/3. Hur
man ska få scouterna att komma till stämman diskuterades. Dela ut kallelse till alla äventyrare och utmanare. Något
slags arrangemang i samband med stämman som drar folk diskuterades; kanske ett föredrag.

7.

Ekonomirapport CP redovisade siffror från Håkan Dahllöf (som inte var med på mötet). Kåren går plus med 22800
trots en hel del investeringar. Förslag på budgeten för 2015 ger ett plus på 3000. Håkan efterlyser funderingar på vad
vill vi satsa på. Under mötet diskuterades nya bord, ny dammsugare, fler tält och ekonomiska bidrag till scouter som
ska åka på jamboree eller andra motsvarande större projekt. Det är lämpligt att scouterna får äska bidrag för resor,
gärna med en personlig framställning på något möte. Hur mycket som beviljas är mycket beroende på vart. de ska
och vad det kostar; det finns ingen fast praxis.

8.

Ullmax CP och CS var på Ullmaxkickoff i onsdags, och fick en ny katalog och demonstration av diverse nya
produkter. Kårens försäljning har under hösten gett drygt 4000 kronor plus och 1000 kronor i form av en
kreditfaktura. Det är ganska få som säljer så tänk på att dra in fler, speciellt i de yngsta grupperna där alla föräldrar
kanske inte kommit i kontakt med försäljningen än. Ullmax har introducerat en ny bonusstege som ackumuleras per
säljare och kan ge olika produkter i bonus till säljaren vid olika belopp. Exakt hur länge man kunde spara ihop poäng
var dock oklart. Det är lämpligt att göra utskick om Ullmax inom avdelningarna inför sportlovet (och jul, när det blir
aktuellt). CS kommer att sätta ihop ett mallbrev.

9.

Ledarkväll CP efterfrågade frivilliga att fixa maten till ledarkvällen med hantverk och tacos. JLi gör det; anmälan ska
skickas till JLi (för de som inte anmälde sig under mötet). Mötet börjar 17:30.
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10. Simhallen Hela kåren träffas i Ljungsbro simhall 21/3, och Vifolka kommer också att vara på plats. Vi brukar ta upp
något slags anmälning men inte bindande (för att veta hur mycket fika som behövs). Det behöver tas med ett par
kaffebryggare och några kannor färdigbryggt kaffe. För att göra det hela till mer än bara ”ett vanligt simhallsbesök”
diskuterades möjliga aktiviteter och vi kom fram till att det kunde vara kul att få prova på att välta med kajak. CA
kollar med kajakpoloklubben om lån av kajakpolokajaker och möjlig demonstration. Man skulle också kunna tänka
sig att jobba på något slags simningsbevismärke men inget specifikt bestämdes om det. CP stämmer av med Vifolka.
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11. Kårläger Lägerplats är bokad i Björsäter. Vifolka scoutkår är kontaktad och vill vara med. Vist scoutkår är kontaktad
men har inte svarat än. Det kommer att bli ett planeringsmöte för lägret 24/2 (klockan 19:00) där minst en ledare per
avdelning bör delta.
12. Liv@2015 CP har gjort ett utskick till de som tidigare sagt sig vara preliminärt intresserade och de vill fortfarande
åka. Kåren är preliminäranmäld sedan tidigare. Ordinarie anmälan öppnar snart. Det diskuterades att skicka
information om lägret till upptäckare och uppåt och låta spårarna nöja sig med kårlägret. Ett informationsmöte om
lägret är planerat till 27/1. CP skickar inbjudan till det.
13. Jamboree Scouterna som ska åka har sökt diverse stipendier men hittills utan framgång. Ett gäng scouter från hela
södra Sverige kommer att hålla ett möte om sin japanresa på scoutgården. Det beslutades att låta dem få den
hyresfritt.
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13. Rapport från avdelningarna inför nästa termin
Spårare 1 - En ny ledare (CA). Cissi Persson är anmäld till ledarutbildning. Har tappat en scout, nu 14 scouter.
Spårare 2 - Tompa har tillkommit som ledare. Har tappat en scout, nu 19 scouter.
Upptäckare 1 - Nu 14 scouter
Upptäckare 2 - Har fått en eller två nya scouter, nu 12 scouter.
Äventyrare - Har tappat en scout, nu 9 scouter.
Utmanare - Huvudmål just nu är Japan. Nu 5 scouter.
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13. Övriga frågor
• JLi: Det finns intresse att hyra scoutgården för fest på julafton. De som vill hyra är medvetna om
alkoholförbudet. Mötet beslutade att det är ok.
• JD: Det går nu att slå på takvärmen i hängrännorna. Notera att den drar massor av ström (10:-/dag) så glöm inte
att slå av den efteråt. Det finns information i elskåpet. Värmeslingorna går ”utanför” strömbrytaren som stänger
av strömmen i övrigt.
• ÅL: Om du inte får nyhetsbrev från distriktet ungefär en gång i månaden, så meddela din e-postadress till ÅL så
uppdaterar hon i ScoutNet (medlemsregistret).
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14. Nästa möte 1/3
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15. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Justeras:

________________________________________
Hans Persson

______________________________________
Camilla Persson

