Kärna Scoutkår av

Scouterna
Styrelse/Ledarmöte, scoutgården
2016-11-13

Närvarande: Camilla Persson (CP), Hans Persson (HP), Åsa Liedberg (ÅL), Tomas Svensson (TS), Oscar Stolt Svensson
(OSS), Anders Karlström (AK), Alf Djurberg (AD)
1.

Mötets öppnande. Mötet öppnas av CP

2.

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

3.

Distrikt och Förbund
Distriktträff kommer att vara 4/12 i vår lokal. Ordförande + 1 från varje kår är inbjudna. Camilla och Hans deltar.
Statsbidrag för 2016 ska förberedas. Alla avdelningar mailar patrullindelning till Åsa så att den är klar innan årets
slut. Helst ska även årsmötena vara genomförda och protokollförda.
Försäkring för lokalen ska ses över. Camilla kollar över dagens villkor och jämför med alternativet från förbundet.
Fad försäljning gav ca 11 000 kr och det var bra att vi även tog betalt via swish.

4.

Utbildningar
Leda scouting 26/11 i Linghem. 1 ledare är anmäld.
Trygga möten 11/1 alla ledare ska delta för att uppdatera kursen.
Patrull 28-30/10 och 20-22/1, 2 st. från kåren är med.

5.

Inköp av material
Anders ansvarar för en rensning i verkstaden och ser över vad som behöver kompletteras. Det beslutas att en
tältpåse till Tipi-tältet ska köpas in och även dricksglas till köket. En borrmaskin är inköpt.

6.

Boda Borg
Resan till Boda Borg nästa helg den 20/11 har ca 45 st. anmälda.

7.

Julförsäljning
Utdelningen av påsar pågår och vi hoppas på en bra försäljning.

8.

Adventsmarknad
25-26/11 är det dags att stå vid Ica vid den traditionella adventsmarknaden. Utmanare och Äventyrare bakar. Lotter
och ljus ska också säljas. Vid bra väder kan försäljningen ske utomhus.

9.

Grötfester
5-8/12 är det dags för grötfester för avdelningarna. Märken och skjortor ska beställas och lotter + vinster ska köpas
in. Kläderna från Ullmax ska visas.

10. Nästa termin
Vi diskuterar vad som ska vara gemensamma aktiviteter under vårterminen och Tomas ska kolla om det är möjligt
att ordna någon skidresa. Datum för kårläger kollar Camilla med Vifolka.
11. Jamboree 5-12/8 2017
Det finns några intresserade i kåren.
12. Rapport från avdelningarna
Spårare 1 har flera nya ledare
Upptäckare har hajk i helgen
Utmanare är inte så många men många är ledare.

13. Övriga frågor
Carina, Ullmaxansvarig hälsar att försäljningen har varit låg under hösten och vi behöver informera föräldrarna
vad som finns att beställa.
Kårens hemsida kommer att ha Mattias Strand som ansvarig.
Camilla informerar om att Språkvänner i Linköping har möte den 17/11.
14. Nästa möte 15/12 är det planering av VT och glögg. Styrelsemöte den 22/1.

Vid protokollet:

Justeras:

________________________________________
Åsa Liedberg

______________________________________
Camilla Persson

