Styrelsemöte 16-05-22
Närvaro: Alf, Johan, Hans, Therése, Camilla
1. Mötet öppnat
2 Val av sekreterare
- Therése
3. Kårläger
- Det mesta förberett under söndagen inför kårlägret
- Johan kollar upp toavagnen inför fredagen, Anders Kv. hämtar vagnen
- Ca 100 personer kommer till kårlägret
- Samling 17 för ledare
- Samling 17.30 för scouter
- Ordförande hade genomgång av lägret i helhet
4. Kårgemensamma möten
- 8/6 Matlagning och pyssel (upptäckareledare planerar)
- 15/6 guidning i mossen (Alf) +
- Naturkunskap vid scoutgården (spårare planerar)
- 22/6 Lekar och lägerbål (ledare för äventyrare + utmanare planerar)
5. Scoutfestivalen i Hultsfred
Busstransport - fortfarande ett par scouter som inte svarat
- Utrustning (släpkärra) - Hans kör ner dagen innan och tar med sig kärran, vem lånar ut
en kärra?
- Packa - Onsdagen den 29 juni träffas vi på scoutgården för gemensam packning av
material
- Byflagga - Varje by får ett namn tilldelat, en flagga tillverkas (tips på ett scoutmöte)
- Finns intresserade funktionärer till lägret så säg till. Finns det tips på Invigning, lägerbål
etc så säg till Hans
- 33 kårer….ev några från Uganda och Israel
6. Arbetsdag
- Måndag 13/6 kl. 18:00
- Ledarrummet ska röjas, speciellt glas-skåpet. Varje avdelning tar hand om sitt material
som finns i skåpet och ser till att det är uppdaterade material
- Nyckelcylindern till ytterdörren strular. Diskussion om olika förslag på vad vi kan ha för
lås, kod, tag, etc. kan vi lösa problemet själv eller behöver vi ha hjälp utifrån? Vi tittar på
dörren själva. Vi informerar att vi tillfälligt inte ska öppna den dörren utifrån utan använd
den andra dörren och öppna inifrån.
- Ledarrummets lås strular också
7. Ledarrekrytering
- Behöver ledare till höstens spårare 1, någon som vet vem vi kan rekrytera?

- Tips från Berga scoutkår: Skicka ut post till berörda åldersgrupp för att rekrytera
-

föräldrar/ledare. Det behövs ett tänk på hur vi tar emot nya ledare, finns
fadder/mentorer.
Förslag: Några ledare träffar Konsulent Anna Ättner för att diskutera kärna scouternas
upplägg av rekrytering.
Vi pratar med Utmanar/äventyrar och hör om intresse finns att vara hjälpledare

8. Höstplanering
Förslag:
- Måndagar: Äventyrare (gamla upptäckare 2 och nuvarande äventyrare 1 och 2)
- Tisdagar:
- Onsdagar: Upptäckare (nuvarande spårare 2 och upptäckare 1)
- Torsdagar: Spårare 2 (nuvarande spårare 1)
- Söndagar (eller annan dag) Utmanare + äventyrare 3
- Ny spårar avdelning
9. Övrigt:
Scoutprogram utskick
- 5 augusti
Projektet - Räkna tallar och rensa granar:
- Ett förslag var BodaBorg med eller utan övernattning. Detta efter höstens ryckningar av
granar.
Nya ledare:
- Hur tar vi hand om ledare som vill sluta i grupper men vill vara kvar i kåren?
Trygga möten:
- En träff kommer att ske gemensamt

