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Närvarande: Camilla Persson (CP), Johan Lundström (JLu), Hans Persson (HP), Jörgen Danielsson (JD), Johan Ölund(JÖ),
Anders Kvist, (AK), Anders Karlström (AnD), Therese Magnusson (TH), Mattias Strand (MS), Alf Djurberg (AD), Åsa
Liedberg, Anna Landén (AL), Claes Ahrén (CA)
1.

Mötets öppnande. Mötet öppnas av CP

2.

Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes. Till att föra dagens protokoll utsågs AL.

3.

Föregående protokoll.
Sedan sist har följande hänt:
 Två arbetsdagra har genomförts vid scoutgården med gott resultat


Två tält har avyttrats

4.

Ekonomirapport
Första halvåret har sammanställts och resultatet är -553:- Seniorstöd har utgått till Jamboree på 18000:-. Resultatet
påverkas även av fodran mot Vist och Vifolka avseende läger samt 6000:- i bussintäkter som ska betalas. Förslag till
sista halvåret promota Ullmax och uthyring för ökade intäkter samt minska utgifterna (jämfört budget) se detaljer i
kvartalsrapport.
Håkans överlämning till AL är genomförd.

5.

Distrikt och Förbund
 TreMaHa arrangeras 12-13/9; Oklart vart det kommer att hållas mrn det är öppet även för de som inte är scouter
så sprid gärna
 Utbildningar, Bas 26/9 och Scout 26-27/9; nytt utbildningsprogram ska komma, än så länge mkt få ledare som
nyttjat möjligheten att gå utbildning. Uppmaning till ledarna att kolla programmet
 Gnistan 7-8/11, ledarvård i Norrköping; träff för ledare lördag-söndag men med möjlighet att t ex bara vara med
lördag. Uppmaning till alla att försöka gå

6.

Terminsprogram - gemensamma punkter
Förtydliganden:
 Ledarna startar upp avdelningarna vecka 34


Avdelningarna startar upp vecka 35 och samma vecka sker "Prova på" på torsdag
Observera:



Parkering FV-Muséets 70-tals nostalgihelg, enbart lördag 12/9



Scoutforum, 19-20/9



Scouternas fredsdag 21/9



JOTA/JOTI 17-18/10, viktigt att anmäla i tid för det blir ofta fullt fort



Lovmys under v44 för Äventyrare och Spårare på ordinariedag



Ev slår vi ihop grötfest för flera avdelningar, återkommer det till när vi ser hur många scouter det blir i varje

7.

Läget på avdelningarna inför hösten
Spårare 1 (Torsdag): Kommer dra igång med Mattias, Anders hjälper till. Oklart hur många scouter det blir
Spårare 2 (Torsdag): Claes, Hans, Cissi, Fredrik och Alf hjälper till

Upptäckare 1 (Onsdag): JLu med hjälp från Magnus och Mårten. Johan undersöker föräldraintresse och planering
sker gemensamt med upptäckare 2. Oklart hur många scouter som kommer
Upptäckare 2 (Måndag): AnD, MS och TM. Karin kommer vara mer hjälpledare
Äventyrare (Tisdag): JD, AK, Gunilla, ev. Jana och till viss del Camilla
Utmanare (söndag?): Uppstart kommer ske, planering pågår
8.





9.

Prova-på-dag torsdag 27/8
Information till klasserna. HP kollar om Cissi kan hjälpa till och informera även detta år. MS kan assistera om det
behövs. Info-lapp ska sättas upp på ICA, AnD fixar det.
Aktiviteter: Alla avdelningar bör bidra
Utmanarna - fixar korv och grill
Upptäckare 2 - Livlina reser kåta om vädret tillåter
Upptäckare 1 - Kimslek
Äventyrare - A-bro
Ullmax
Kick-off i Norrköping 21/9. Finns intresse hör av er till Carina Stolt. I övrigt samma upplägg som tidigare år inkl
massmail till avdelningarna.

10. Övriga frågor
 Studiecirklar via Census; finns möjlighet att få cirkelbidrag. Vanliga program ok för bidrag. Finns ett avtal som ger
avdelningen en bok till varje scout som ledarböcker. Alternativt kan man få bidrag till hantverksmateriel. Minimum
krävs 3 sammankomster, skulle mao kunna funka för kårlägerplanering också. CP kollar upp ansökningsförfarande
mm


Kanoter; MS har sökt Vist ang hyra av kanoter, än inget svar. Valla har kanoter för uthyrning inkl kärra (finns vid
Lambohovsgård). Kårens kanoter är i varierande skick men finns i ladan vid Tift.

11. Nästa möte
6 September hålls nästa möte
12. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Justeras:

________________________________________
Anna Landén

______________________________________
Camilla Persson
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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

Täta mot grunden. Arbetsdag planeras in
efter terminens slut.

150426

Alf D

Nya stag till stänger
ska köpas in.
Planerat till 27/4
Klart
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.

Arbetsdag 7/6 snygga till runt huset
Arbetsdag 15/6
Förvaring av slanor
Märka nya stormkök
Märka tält
Inventera patrulltält
Inventera förråd
Information inför Prova-På

150524
150524

Klart
Klart

150809

Hans P
Anders
Karlström

Studiecirklar via Census

150809

Camilla

Hans kollar med Cissi
om hon kan gå ut i
klasserna som förra
året.
Anders fixar
information på
anslagstavlor vid ICA
Kolla upp
ansökningsförande
mm

