Protokoll för ledarmöte 2015-12-06
1. Mötet öppnas
Närvarande: Anna, Camilla P, Hans P, Johan. Ö, Jan L, Jana B, Jörgen D, Alf D, Klas
A., Fredrik N

2. Val av sekreterare
- Jörgen Danielsson, Äventyrare.

3. Föregående protokoll
- Ica-försäljningen gav cirka 4500kr.
- Ny spis inköpt, 500kr.

4. Grötfester





Camilla hämtar maten och växelpengar.
Lotterier. 3 lotter för 10kr.
Reseberättelse från Japan.
Hans ger info om sommarens läger i Hultsfred



Nytt för nästa år är att budgeten följs upp kontinuerligt istället som i förr,
kvartalsvis.
Budgetposterna ska delas upp bättre. Posten ”Andelsförsäljning tas bort”,
Sensor-bidrag läggs till och ”Seniorstöd” döps om till ”Lägerstöd”.
Medlemsantalet förväntas vara stabilt med tendens att stiga.
Julförsälningen budgeteras även fortsättningsvis till 12000kr.
Uthyrningen tenderar öka. Kan avgiften för icke medlemmar höjas med 100kr?
Marknadsföra lokaluthyrningen till samfund ,dagis, barnkalas, etc?
Enligt en besiktning av taket gjord för 3 år sedan borde det nu vara dags att
renovera taket. Ny besiktning bör göras. Det ska bildas en arbetsgrupp
rörande takrenoveringen och några utvalda kommer att få mejl av Camilla. Ny
gummimatta på det befintliga platta taket, eller nytt tak med takstolar? Kan
elever från Ljunkan engageras? Behöver pengar buffras i en särskild takfond?
Risk för fukt i grunden föreligger, men svårt att åtgärda helt. Dräneringspump
och avfuktare är i drift.
Inköp av dammsugare, LED-lyktor?

5. Budget










6. Terminsprogram vt-16







Terminsstart 18/1
- 10/1 kl.09:30 bjuder Hanekind in ledare från diverse kårer i
Linköpingstrakten till gemensam planeringsträff i Slaka skola.
- 14/2 ska årsberättelsen som görs av respektive avdelning vara klara för
sammanställning.
Avdelningsprogram skickas till Johan Ö., Måndag 18/1.
Kårstämma
Tisdag 8 mars
Kårläger, förslag på datum och med vilka kårer.
3-5 juni. Vifolka och ev. Vist. Camilla kontaktar Vifolka till att börja med.
St. Georg
23 april. Upptäckare 1 ordnar med teater.









Renhornet
16 april. 5 stationer som förbereds av Ledare, Äventyrare och Utmanare.
- Knopar.
- Eld.
- Livlinegolf
- Woodcraft, scharader och tipsfrågor
- Avstånd, mått och sortera.
Ledarmöten, vilken dag och tid?
Söndagar som vanligt men en halvtimme tidigare, kl19:00.
Ledarmys
29 jan.
Aktiviteter för alla ( Skridskor, simhallen, guidning på mossen, annat? )
- 6 feb skridskor och grillning på Isovalen
- 15 juni guidning i mossen ledd av Alf.
- Filbyterrundan
- BP nighthike
Annat
Onsdagsträffar efter avslutningen fram till midsommar för alla scouter.

7. Övriga frågor
*

8. Nästa möte 17/1
*
Vid protokoll Justeringsperson:
___________________ _________________
Jörgen Danielsson
Camilla Persson

