Protokoll 17-06-18
Närvarande: Camilla, Therése, Hans, Anders,Kv, Johan.Ö, Thomas, Mattias, Clas, Oscar.Ss, Elias, Oscar,H
1. Mötet öppnas
Camilla förklarar mötets öppnat

2. Val av protokollförare
Therése och Ordförande Camilla utses till protokollförare samt justerare

3. Föregående protokoll och avstämning av vad som hänt
- Kårläger
180 scouter och allt fungerade bra

- Kårgemensamma möten
- Har varit en träff då de tex. grillade och spelade brännboll.
- Kommande onsdag är det uthyrt så det är bra om aktiviteterna kan hållas vid kommunens
mark alternativ går iväg.

4. Information från distrikt och förbund

- Tre-Ma-Ha, två stationer + sekretariat

- Kärna har två stationer samt sekretariat
- 16-17 september
- Utmanare och upp och man behöver inte vara scout.
- Det finns tre klasser: dam, herr och mix
- Fundera på om ni vill vara med som deltagare eller som funktionär

5. Rapport från kassör, bidragsansvarig och medlemsregistrerare
- Påminnelse om att signera närvarokorten samt häng upp på anslagstavlan

6. Kårens och avdelningarnas aktiviteter

- Kårmärke

- Det skedde en röstning av bakgrundsfärgen på det nya kårmärket. Valet stod mellan lila
eller grön. Den gröna fick överlägset flest röster. Therése jobbar vidare med märket.

- Aktivitets-kit (lägesrapport från utmanarna)
- ingen diskussion gjordes

- Ledaravslutning för de unga ledarna (Oscar S ansv.)
- För få svarade på mailet som Oscar. S hade skickat ut så aktiviteten blev inställd
- Ett förslag är att ha aktiviteten som en uppstarts-aktivitet

- Höstens kårgemensamma aktiviteter
-

18 AUGUSTI skickas senast aktiviteter och uppdateringar till kårprogrammet till Johan.Ö
Camilla hade genomgång av de gemensamma aktiviteterna inför höstens program
Diskussion om myshajken. Den stryks i det gemensamma programmet
Scouternas fredsdag, hur vill vi synliggöra den? Om någon har en bra aktivitet eller ide så
dela gärna med er.
Julmarknaden vid Ica: Kör samma koncept som 2016 Spårare + Upptäckare står och på
marknaden och Äventyrare + Utmanarna bakar. Se till att begränsa antalet bakverk
(lussekatter har sålts bra) och sedan kan vi lägga lite tyngd på att marknadsföra scouterna
Inför hösten har en förälder anmält sig som intresserad ledare för Spårare 1
31 augusti har vi prova på dag för nya spårare 1 scouter
Är man intresserad av en vinterhajk och åka iväg (tex. skidresa) så tänk på att planera i god
tid
Diskussion kring hur vi på respektive avdelning skriver in det egna programmet i
kårprogrammet. Hur vill vi göra? Ska vi fortsätta med modellen att skicka in en fil eller ska
vi prova jobba i google docs?
Diskussion kring maillistor: Ibland bara styrelsen, ibland bara aktiva ledare och alla mail
inkl. inaktiva ledare. Mattias skulle titta på listor i google
Sengångare: Alla delaktiga är ansvariga, finns det aktiviteter som vi vet redan nu som de vill
göra så skriv in det. Tex. övernattning, paddling, klättring

7. Läger

- Jamboree 2017

- möte måndag 19/6 kl 18:30 i Spångsholm

- Kårläger 2018 (Utmanarna vill planera)

8. Scoutgården

- Försäkring

Byte i December

- Kanotförvaring (Anders Ka + Anders Kv)
Kärna scoutkår har ett par kanoter som just nu finns hos en bonde. Vi har önskemål om att ha dem
placerade på scoutgården. Till detta behövs en kärra och förvaring. Hur gör vi? Nedan finns olika
alternativ, men inget blev beslutat.
- Litet utbud finns. 25000 kostar en trailer inkl. kanotställning
- Finns funderingar kring att skaffa en begagnad kärra
- Det ska byggas ett vedskjul, kan det vara en ide att utöka och bygga till kanotplatser.
- Placera kanoterna på ställning mot väggen på baksidan och ha en kärra med portabel
ställning. Detta så kärran kan användas annars med.
- Köpa en container och placera kanoterna däri. Kärran står på annan plats.
- Vi kommer att börja med att flytta hit alla kanoterna och inventera och se vilka som är
funktionsdugliga

- Inventering av maskiner till verkstan, ex knivslip (Anders Ka)
Anders. Ka ej närvarande

9. Övriga frågor
- Vedskjul:
Scoutkåren har behov av ett vedskjul som är låsbart. Det försvinner ved i samband med att folk
använder eldstäderna.
- Det nuvarande är rivet och det finns inget nytt just nu. Johan D har ett som han ska riva i
sommarstugan, han ska kolla om det är dugligt.
- Kravet på vedförrådet är att det ska kunna låsas och att det är luftigt.
- Tidsplanen är att det ska finnas ett inför hösten.
SLANOR:
- Det behövs slanor till scoutgården
- 25-50 slanor
- Alla ni som känner någon som kan tänka sig ha slanor, fråga gärna om scoutkåren skulle
kunna köpa eller få.

10. Avslutning och kommande möte
- Ordförande önskan alla en trevlig sommar
- Nästa möte är den 20/8
- Mötet avslutat ca 20:30
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