Kärna Scoutkår av

Scouterna
Styrelsemöte, scoutgården
2015-03-29
Närvarande: Camilla Persson (CP), Åsa Liedberg (ÅL), Alf Djurberg (AD), Håkan Dahllöf (HD), Therese Magnusson (TM),
Karin Paulsson (KP), Jörgen Danielsson (JG) och Tomas Svensson (TS).
1.

Mötets öppnande: Mötet öppnas av CP

2.

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

3.

Föregående protokoll: Styrelsen beslutar att ärendelogg följer och uppdateras i varje mötesprotokoll. Till ärendelogg
förs två ärenden från årets stämma; Slipning av knivar och inköp/tillverkning av eggskydd (JÖ), samt bidrag till
kårens deltagare i World Scout Jamboree i Japan. Deltagarna uppmanas att skicka in kontouppgifter till kassören för
utbetalning av beslutade 3000 kr per deltagare.

4.

Information från Distrikt och Förbund: CP rapporterar från stämman, där kårens Cissi Persson invalts i
distriktsstyrelsen. Distriktet söker arrangörer till tävlingar mm. Styrelsen beslutar att kåren bör anta uppmaningen och
stå som arrangör för ett arrangemang under 2016.

5.

Nya ledare: Avdelningarna uppmanas att erbjuda och uppmuntra nya ledare att söka till Ledarutbildningen BAS den
18/4. Mötet gick igenom läget med nycklar till Scoutgården, en kort lista kom fram på tidigare ledare som ska
kontaktas.

6.

Hemsidan: Distriktet arrangerar en workshop i verktyget Wordpress för utformning och administration av kårens
hemsida, lördag den 25/4 kl 10-15. Fritt för alla att delta, utmanarna ska tillfrågas.

7.

S:T Georg 2015: Kåren arrangerar gemensamt firande vid Scoutgården, den 23/4 med start kl 18.30. (Ledare samlas
kl 18.00). Camilla ombesörjer inköp av märken, Upptäckarna står för S:t Georgs spel, Utmanarna för eld.

8.

Majblomman 2015: Säljstart är den 14 april, med försäljning t.o.m. 3 maj och kåren ska redovisa den 8 maj.
Styrelsen beslutar om en extra säljpremie till bäst säljare i respektive avdelning, dvs utöver kommission.

9.

Invigning av ”nya” Kärna Mosse: Kommunen kommer att arrangera invigning av ny handikappanpassning av Kärna
Mosse Naturresevat den 10 juni, kl 18.00. Kåren blir medarrangör och står för eld med möjlighet till korvgrillning,
kaffe och parkeringsvakt. Ev ska utställningen vara öppen, HD är i så fall beredd att ta hand om guidning.

10. Kårläger – Harry Potter 2015: Kåren arrangerar läger tillsammans med Vifolka och Vist scoutkårer.
Programplanering är igång och varje avdelning i kåren tar fram 1-2 idéer till nästa gemensamma planeringsmöte
20/4. Besök på lägerplatsen dagen innan den 19/4.
11. Rapport från avdelningarna: Närvarande avdelningsledare rapporterar från verksamheten. Över lag ganska bra fart i
arbetet, någon avdelning med några för få scouter. Kompisrekrytering kommer att användas.
12. Övriga frågor: Kåren önskas som funktionär och värd för parkering vid Flygvapenmuseums nostalgihelg den 5
september, i år heter arrangemanget ”back to the 70th”. ÅL rapporterar att årets ansökan om statsbidrag är klara. CP
och flera andra ledare rapporterar att simhalls-aktiviteten i Ljungsbro var mycket uppskattad.
13. Nästa Möte: Nästa ledarmöte och kårstyrelsemöte är den 26 april.
14. Mötet avslutades
Vid protokollet:

Justeras:

______________________________________
Håkan Dahllöf

_______________________________________
Camilla Persson

ÄRENDELOGG

2015-03-29

Kärna Scoutkår

Ärende, beskrivning
Efterarbeten fönster:
-Gardiner i stora salen
-Målning i Naturum
Slipa knivar och yxor enl stämmobeslut.

Från
möte

Ansvarig

Klart, Nästa åtgärd

Håkan D
150309
2014
150309

Johan Ö

Inköp eller tillverkning av eggskydd till yxor,
sågar

150309

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

Nya stag till stänger ska
köpas in.
Tillsammans med
utmanare?
Enl ovan
Håkan kollar upp
kostnad och hur lösning
med kodlås på
ytterdörrar skulle
fungera.
Kontakta NÖG

