Protokoll ledarmöte 2017-08-20
Närvarande: Camilla, Åsa, Oscar. , Oscar SS, Elias, Jon, Jana, Johan.Ö, Alf, Thomas, Hasse,
Anders.Kv, Anders Ka, Jörgen, Mattias, Therése

1. Mötet öppnas
Camilla förklarar mötet öppnat

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

3. Föregående protokoll och avstämning av vad som hänt
3.1
3.2

Jamboree
Camilla tackar de som varit ledare på Jamboree för ett bra samarbete.
Vedförråd
Alf har jobbat med vedförrådet och det står nu färdigt.
Det finns två nycklar varav en sitter i nyckelknippan för containern, den andra
finns hos Camilla och Hans för att invänta en stor bricka med texten
”vedförråd” på.

4. Information från distrikt och förbund
4.1

TreMaHa 16-17 september 2017
* Anmälan eller funktionär (två stationer + sekretariat)
* Kort information om vad TreMaHa är: En patrulltävling med tre deltager i
varje patrull, olika stationer, en startuppgift samt brukar vara en
hantverksuppgift. Man behöver inte vara scout för att delta.
* Området som tävlingen kommer att befinna sig i är Stavsäter,
* Kåren behöver folk som funktionär så anmäl er snarast.
* Finns intresse för att delta i tävlingen så kontakta även då Alf eller Camilla

4.2

Leda avdelning:
En utbildning som går under hösten och man bör ha varit ledare minst
ett år efter man gått leda scouting
2 tillfällen med en liten uppgift mellan gångerna
Anmäl er själv eller maila Camilla. Kåren står för kursavgiften
Leda scouting
Bra att gå den när man är ny som ledare
1 tillfälle en helg och kåren står för kursavgiften

4.3

5. Rapport från kassör, bidragsansvarig och medlemsregistrerare
5.1

Medlemsregistrerare Åsa:
- Krisplanen: Finns en uppdaterad version.
- Telefonlistan uppdateras igen när de nya scouterna är anmälda

- Fakturor: 6 som inte betalt våren 2 som inte fått faktura
- Medlemmar: Skicka mail till Åsa direkt när någon slutat samt skicka
patruller när ni har dem.
5.2

Bidragsansvarig Jörgen:
- Jon och Hans är anmälda till att gå vars en kurs under hösten.

6. Kårens och avdelningarnas aktiviteter
6.1

Terminsprogrammet:
- Genomgång av programmet gjordes.
- Utmaningarna kommer att ha måndagar samtidigt som Äventyrarna
- Arbetsdag är inlagt Söndag 1 oktober
- Arbetsdagen kommer att läggas in i avdelningarnas program
- Sengångarna har en egen sluten Facebooksida. Vill man vara med så gör en
ansökan dit. Då vi har en nära samarbete med Vifolka så kommer den kåren
också att få delta i sengångarna.
- Mattias och Johan.Ö tittar på om Google docs kan användas inför vårens
terminsprogram. Tanken är att vi ska ha ett dokument som vi jobbar med
gemensamt och inte använda oss av för mycket klipp och klistra.

6.2

Representant från Kansliet:
* Alicia från kansliet går till Kärna skolan och informerar om scouting
onsdag 23/8 ca kl. 10. Josephine deltar som representant från Kärna
scoutkår
* Alicia kommer till Kärna scoutkårs prova på träff för barn födda 2009. I
samband med träffen har hon en informationsmöte med barnens föräldrar.

6.3

Prova på träff 31/8-17
* Mattias ansvarar för uppdelning av grupper och välkomnade av scouter
* Camilla (kårens ordförande) och Alicia (från distriktet) har informationsträff
med föräldrarna
Äventyrare: A-bro och Tält
Upptäckarna: Livlina
Utmaningarna: 2 eldar och grilla korv. Avdelningen köper in korv och bröd.
Minnesleken, Knoplåda etc. kan finnas planerad och så ser vi om de kommer
att utföras på träffen

6.4

Adventsmarknad
Alf kontaktar Ica och datum om upplägg av vår adventsmarknad
Spårare 1 och 2 samt Upptäckare säljer på marknaden
Äventyrarna bakar

6.5

Kårmärke

Grön bakgrund och Therése ansvarar.
6.6

Sengångarna
Info finns se ovan

6.7

Information från avdelningarna
Ingen info

7. Läger
7.1

Jamboree 2019
Uppstartsmöte om Jamboree 4/9-19 kl. 18:30
Gäller scouter från bland annat äventyrare och Utmanarna. Scouterna ska ha
fyllt 14 år men inte 18 år
Ex. som kan tas upp: Intresseanmälan, allmän information, hur ska vi jobba
ihop pengar, vilka är intresserad av att hjälpa till övrig ekonomi
Finns en film på youtube om information om Jamboree 19
Camilla deltar samt scouter som var med på World Jamboree i Japan

7.2

Kårläger 2018 (Utmanarna vill planera)
Ingen information

8. Scoutgården
8.1

Kanotförvaring (Anders Ka + Anders Kv)
Det finns en funktionsduglig som behöver renoveras. Den finns på
scoutgården
6 kanoter finns totalt
Diskussion kring att Äventyrarna kan ha kanoterna som ett projekt under våren
8.2 Eldstaden
Behöver renoveras
8.3 Arbestlista inför arbetsdag
Anders Ka påbörjar en arbetslista med uppgifter

9. Övriga frågor
9.1
9.2
9.3
9.4

Städschema
- Therése skriver en ny och skickar ut.
Jamboree Irland
Kort info så kommer det att finnas ett Jamboree på Irland 2018
Camilla gör reklam för Free being me.
Det finns två uppsättningar av material som man kan läsa och se om det är ngt
som man tycker är intressant på avdelningarna
Trygga möten:
Hur kan vi få in scouterna i trygga möten? Det finns ett aktivitetshäfte att läsa

9.5
9.6

som gäller för varje avdelning
Kajakhajk i St-Anna
Hans informerade om att det finns en kajakhajk för Äventyrarna. Det är ett
examensprov för de som gått kajak-kursen under våren.
Höstlovsaktivitet: Hultsfreds scoutkår har bett om hjälp
Hultsfreds scoutkår har bett Hasse om hjälpa med backstapling. Nu behövs
det ledare som kan hjälpa till att säkra. De kommer att ha sina scoutaktiviteter
på ALV (Astrid Lindgrens Värld)

10. Avslutning och kommande möte
6/9 styrelsemöte 19:00
1/10 ledarmöte 19:00
Avslutade mötet 20:20

Protokollförare:

Justerare:

____________________________________________________________________
Therése Magnusson
Camilla Persson (ordförande)

