PROTOKOLL
ENKÖPINGS SCOUTKÅR
2014-02-24
Art

Styrelsemöte

Plats

Scoutstugan

Närvarande

Berndt Kvist, Magdalena Nadelius, Johan Almhed, Nichlas Kung, Matilda Görl,
Niclas Erkenstål, Andreas Jonsson, Christina Sved, Emil Pettersson,
Unni Lundgren, Agneta Andersson, Mats Görl, Sara Holmquist, Patrik Ozolins,
Johan Erkenstål, Jan Holmquist

§ 1192

Mötet öppnades

§ 1193

Magdalena Nadelius valdes till justerare

§ 1194

Föregående protokoll
- 1186b Johan Erkenstål återkommer om ledare hos spårarna.
- Lästes och lades till handlingarna.

§ 1195

Avdelningarna
- Bäver
Ett stadigt gäng på ca 10 scouter. Ev. några till på gång.
Janne och Sara slutar som ledare till hösten och kommer att försöka rekrytera
intresserade föräldrar under den här terminen.
- Spårare
En trogen skara på ca 10 scouter. En ny scout har börjat.
Christina kommer att sluta som ledare för spårarna under hösten eftersom hennes son
då blir upptäckare och då kommer hon att vara med där istället.
- Upptäckarna
13 scouter varav ca 10 deltar på mötena. En ny scout har börjat. Glada, pigga och
nyfikna scouter.
- Äventyrarna
Stabilt gäng fortfarande med ca 18 närvarande på mötena. Några scouter deltar vid
färre möten, ev. pga att det har varit många möten utanför scoutstugan.
- Utmanarna
15 scouter med varierande närvaro på mötena, förmodligen pga skolsituation och
andra aktiviteter.
-

Nyrekrytering av spårare och bäverscouter
Nathalie Holländer från Västerås kommer gärna och är med på en rekrytering av nya
scouter tillsammans med Unni och Emil. Berndt skickar hennes kontaktuppgifter till
Agneta för vidare kontakt.

§ 1196

Ekonomi
- Johan Almhed redgjorde för det ekonomiskt resultat 2013 och budget förslag för
2014. För 2013 är det avsatt 15000 kr till scoutstugan och 15000 kr till den
internationella fonden. Överskottet 2013 blev ca 1000 kr.

§ 1197

Kårprogrammet
- Arbetsdagen i scoutstugan lördagen 8 feb
Bra uppslutning av deltagare och det mesta hanns med att fixas under dagen. Det
finns några småsaker kvar, Niclas E ansvarar även i fortsättningen för actionlistan.
Nästa fixardag blir till hösten och kommer i första hand vara utomhus.

§ 1198

-

Kårstämman och lägerinfo lördagen 1 mars.
Berndt ansvarar för detta och kommer att ta hjälp av de scouter som varit med på
DUST-lägret förut för att informera om detsamma. Ledarna bör påminna föräldrar
och scouter om kårstämma och lägerinfo under veckan.
Niclas agerar E ordförande och Agneta sekreterare.

-

Kårutbildning 5 apr
Anordnas för tredje gången nu och kommer att ha samma innehåll som under
hösten. Berndt skickar ut en kallelse med information när datumet närmar sig mer
samt för att ta kontakt med de som vill vara med och ansvara för utbildningen.

-

S:t Georg 23 apr.
Det som behöver ordnas är att boka kyrkan, kontakta en präst, anordna fika och
göra programmet. Niclas E är sammankallande för anordnandet av S:t Georg och
kommer att ta hjälp av Andreas och äventyrarna.

Övrigt
- Trygga möten och registerutdrag
Trygga möten är en webbaserad utbildning, men man kan även få en föreläsare till
hjälp. Syftar till att minska risken för att barn utsätts för t.ex. övergrepp,
trakasserier och mobbning samt för att öka medvetenheten och att förebygga detta.
Vi har även skyldighet att anmäla till socialtjänsten om barn far illa.
Alla ledare bör gå utbildningen minst en gång, tar ca två timmar att genomföra på
webben. Berndt skickar ut länk till utbildningen.
Vi beslutar att alla ledare och andra vuxna som deltar på längre aktiviteter ska
begära ut registerutdrag (för uppdrag inom ideella föreningar) samt att Berndt
tillsammans med Niclas E tittar på utdraget och sedan noterar vilka som visat detta
i en separat lista. Därefter ska registerutdragen lämnas tillbaka till respektive
person. Listan tar kårordförande och vice kårordförande hand om.
Registerutdraget ska visas upp senast på styrelsemötet den 24 mars.
-

Distriktstävlingen (lördagen 26 apr)
Kommer att vara på Gröngarn och avslutas i Klosterparken. Det har varit två
planeringsmöten och det flyter på bra. St Örjan deltar som funktionärer, men det
behövs fler.
Vi ska dela ut ett informationsblad om detta på kårstämman med lägerinfo.
Magdalena ansvarar för informationsbladet.

-

Tjulstaholm Anders Häggström har ringt oss igen
Vi måste åka till Tjulstaholm och flytta på äventyrarnas lägerplats så snart som
möjligt. Andreas tar upp det med övriga ledare i äventyrarna på morgondagens
möte. Övriga ledare som vill hjälpa till träffas vid scoutstugan kl. 9 på lördag 1
mars så hinner vi tillbaka till kårstämman.

-

Läger 2014, vilka ledare kommer med?
Patrik, Andreas, Johan A, Tina, Magdalena, Christina och Berndt kommer att delta
på lägret. Förmodligen även bland dem som inte är närvarande idag.

§ 1199

Nästa möte 2014-03-24

§ 1200

Mötets avslutande.
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Agneta Andersson
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Magdalena Nadelius

