PROTOKOLL
ENKÖPINGS SCOUTKÅR
2014-03-24
Art

Styrelsemöte

Plats

Scoutstugan

Närvarande

Berndt Kvist, Magdalena Nadelius, Johan Almhed, Niclas Erkenstål, Andreas
Jonsson, Agneta Andersson, Johan Erkenstål, Nichlas Kung, Patrik Ozolins,
Christina Sved, Unni Lundgren, Emil Pettersson

§ 1207

Mötet öppnades

§ 1208

Magdalena Nadelius valdes till justerare

§ 1209

Föregående protokoll

§ 1210

Avdelningarna
- Bäver
Bävrarna ska besöka brandstationen imorgon.

§ 1211

-

Spårare
Har haft hajk i scoutstugan och alla scouter deltog i hajken. Ny ledare: Claudio
Montes

-

Upptäckare
Två nya scouter. Har haft hajk vid fågeltornet med 10 scouter.

-

Äventyrare
Har haft megamyshajk med ca 55 deltagare från Enköping, Håbo och Knivsta
scoutkårer. Lite lägre deltagande på mötena på sistone.

-

Utmanare
Har fått lite nytändning med bra deltagande på scoutmötena. Utmanarna har sökt
medel från internationella fonden med 800 kr per deltagare inför resan till Tallin
28-31 mars. Berndt har fått kontakt med några scouter i Estland och kommer att
träffa dem under resan. Utmanarna ska även besöka ett barnhem och har med sig
lite gåvor till dem, t.ex. tandborstar och gosedjur.

-

Nyrekrytering av spårar och bäverscouter
Ingen nyrekrytering ännu. Agneta ska ta kontakt med Nathalie Holländer. Berndt
skickar kontaktuppgifter till Agneta.

Ekonomi
- Ingen hyresgäst hösten 2014
Kommunen har sagt upp kontraktet från och med 1 juli 2014 eftersom
verksamheten ska flytta till andra lokaler.
- Justering av budget 2014
Johan kommer att justera budgeten där hyresintäkterna inte finns med. Tas upp
igen när den är klar.

-

§ 1212

Vem kan sitta med gruppen runt ekonomin?
Gruppen består av Johan Almhed, Niclas Erkenstål, Berndt Kvist och Bengt
Härlin. Berndt kommer även att kontakta Anna Wiklund och fråga om hon kan
vara med i gruppen.

Kårprogrammet
- Kårstämman och lägerinfo lördagen 1 mar
Välbesökt kårstämma med 48 deltagare. Trevligt möte och det var bra att
kombinera stämman med lägerinfo.
- Kårutbildning, 5 apr
Det kommer endast att vara 4-5 deltagare den här gången, så vi skjuter på
kårutbildningen till hösten istället.
- S:t Georg, 23 apr
Det kommer att vara ett planeringsmöte för S:t Georg den 1 april. 4-5 föräldrar har
anmält sig för att vara med och anordna det.
- Distriktstävlingen, lördagen 26 apr
Planeringen är i full gång och det har kommit in några anmälningar från andra
kårer. Märkena och plaketterna är klara. Vi fortsätter planeringen på nästa
styrelsemöte.
- Kårhajken, 24-25 maj
Äventyrarna kommer att vara med på kårhajken.

§ 1213

Övrigt
- Trygga möten och registerutdrag, info från kårordförande träffen
Vi beslutade att även Andreas Jonsson kan kontrollera registerutdragen. Två av tre
(Berndt Kvist, Niclas Erkenstål och Andreas Jonsson) kontrollerar gemensamt
registerutdragen.
Frågan om registerutdrag diskuterades även på kårordförande träffen och de andra
kårerna har samma syn som vi, att alla ledare ska lämna in registerutdrag.
- Diskussion och åtgärder kring brevet från Skogsspanarna från den 10 mars. Hur kan
vi på ett konstruktivt sätt lösa detta så att alla blir nöjda?
Vi kommer att ha ett möte där vi ser på helheten i kåren vad gäller ledarsituation
och höstens kårprogram. T.ex. verkar upptäckarna få väldigt många ledare till
hösten så vi behöver förmodligen flytta på några ledare till andra avdelningar. Vi
kommer även att diskutera kårhajken på det mötet.
Mötet föreslås vara under vecka 18 (28/4 – 4/5). Ledarna i Skogsspanarna får
komma med förslag om vilken dag som passar. Andreas kontaktar de andra
ledarna.
- Tjulstaholm
Äventyrarnas lägerplats i Tjulstaholm är åtgärdad nu. Patrik, Janne H, Johan E,
Magdalena och Berndt hjälpte till att bära stockar, stenar och slanor. Stort tack till
alla som deltog!

- Läger 2014 anmälda scouter och ledare/föräldrar
Vi gick igenom listan över anmälda scouter och kommer att kolla med dem som
inte har anmält sig ännu så att de inte har missat att anmäla sig. Berndt kommer att
besöka Bävrarna på deras nästa möte för att informera om lägret.
- Gruppen för driften av stugan, actionlista
Ingen närvarande ur gruppen.
§ 1214

Nästa möte 2014-04-07

§ 1215

Mötets avslutande.
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