Protokoll ledarmöte 2017 -10 - 01
Närvarande:
Camilla, Alf, Jana, Therése, Jörgen, Oscar Ss, Oscar.H, Hans

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

Camilla rapporterade från Styrelsemötet

4. Information från distrikt och förbund
4.1

Utbildning Leda scouting, Leda kår samt ditt personliga ledarskap
Båda utbildningarna går under hösten
Scouternas folkhögskolan finns att gå in och läsa om vilka utbildningar som
finns.
27-28 nov Filmkväll i Berga scoutkår för Utmanarna

5. Rapport från kassör, bidragsansvarig och medlemsregistrerare
5.1
5.2
5.3

Lägerbidrag Jamboree 2017
Det är förberett och klart inför ansökan om bidrag till februari
Utbildningsbidrag Hans Kajakkurs
Inväntar faktura
Sensus
- Ok
- Glöm inte att det går att söka bidrag för material till hantverk
- Närvaromöten ska övergå till elektroniskt, Avdelningsdelningarna ser till att
närvarokontrollen är klara inför varje terminsavslut
- Jörgen kollar med sensus om det är ok att en person kan skriva in och
godkänna den elektroniska närvaron, eller om varje avdelningsansvarig
behöver göra detta

6. Kårens och avdelningarnas aktiviteter
6.1
6.2
6.3

Hoppkul:
Avdelningarna anmäler var för sig och sedan samåker de
Lägerbål Rödbergt
Onsdag 4 oktober 2017, ett trevligt område. Är någon intresserad så kan ni
anmäla er och åka
Jota - Joti
21-22 oktober, Finns inget inplanerat arrangemang, men datumet är satt. Det
går bra att ordna något själv eller se efter om andra kårer arrangerar något.

6.4

Adventsmarknad
Alf har pratat med Jörgen och det är ok. Ica bjuder på glögg
Äventyrare och Utmanarna bakar
Upptäckare står fredagen
Spårare står lördagen

6.5

Rapport från avdelning
*Spårare 1 - 4 nya ledare och 19 scouter
* Spårare 2 - Flyter på som vanligt.
* Upptäckare - Grupperna fungerar bra, verkar vilja samarbeta, har haft
orientering, 24 scouter just nu
* Äventyrare - Har slagit ihop och det fungerar bra. Haft samtal om vad som
gäller i gruppen att scouterna ska de ska tex. ta mer ansvar, inte springa runt
och förstöra/retas med andra
* Utmaningarna - Två nya medlemmar från annan kår. Gruppen jobbar med att
hitta en kårplats inför kårläger 2017.

7. Läger
7.1

Distriktläger LEGEND
- Prel. 29/7-4/8
- Letar efter plats
- Räknar med 15-2000 men söker plats för 4000

7.2

Jamboree 2019
Gyllen-Linds bageri (Hackefors)
Oscar. H har gjort en marknadsundersökning kring intresset att av att
prenumerera på färska frallor på lördagar. Av ca 60 familjer: 9 familjer är
intresserad av att ta emot bullbeställningar. 60 öppnade, andra har inte haft tid
att svara.
Denna frågan tar Jamboreegruppen upp.

8. Scoutgården
8.1

Har jobbats på mycket bra under dagens arbetspass.
Lite info kring elarbetet:
- El-mässigt är det nya patrullrummet ok, återstår att koppla in projektor så vi
kan se på film
- Diskmaskinen kommer att kunna gå alltid utan att vara kopplad till
huvudströmmen.
- Värmeslingan i hängrännan går nu på två säkringar istället för en som det
gjorde förut.
- Lysrör är bytt i lokalerna. Verkstadens armaturer är inte de bästa utan kan
behövas bytas snart. tre stycken gäller det.
- 6000 kr har vi använt oss av i materialkostnader för det som nu är gjort.
- Kökets. två fungerar, en inte. De behöver bytas ca 500kr/armatur
- en för lysrör och en för spolarna i taket.

Fundering:
Vill vi ha halogenlampor vid gavlarna 400-500w. Nu finns ledlampor. Det ger
ett mer vitt ljus som går att köpa som tar 50 w
Trivsamt ljus är det vi har nu. Vill vi ha mer ljus och ha vitt ljus så kan vi gå
över till Ledlampor. Kostnad är ungefär 150 kr/st??
Armaturer och lysrör är det som vi behöver se över och fundera på att bytas.
Det är inget akut, men det behövs göras inom närtid.
BESLUT:
Beslut togs om att vi byter resten av lysrören i stora salen, två amatörer i verkstaden
samt en i köket
Ledarrummet: Städa undan och ta bort hyllor
Inre verkstaden behöver fixas

9. Övriga frågor
9.1

En scout ska på upplev och söker bidrag från kåren.
Styrelsen kommer att ta fram en generell policy för när man ska få bidrag till
arrangemang och resor

10. Avslutning och kommande möte
Avslutas 15:35
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Protokollförare:

Justerare:

____________________________________________________________________
Therése Magnusson
Camilla Persson (ordförande)

