PROTOKOLL
ENKÖPINGS SCOUTKÅR
2014-04-07
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, Mats Görl

§ 1216

Mötet öppnades

§ 1217

Magdalena Nadelius valdes till justerare

§ 1218

Föregående protokoll lades till handlingarna med en påminnelse om att alla ledare och
vuxna som är med och tar ansvar för barnen, t.ex. på läger, ska lämna in registerutdrag
och intyg om Trygga Möten.

§ 1219

Avdelningarna
- Bäver
Berndt var med på bävrarnas förra möte och informerade om sommarens läger.
8-9 scouter var där och några var nyfikna på att åka på läger i sommar.

§ 1220

-

Spårare
10 scouter i avdelningen och alla går upp till upptäckarna nästa termin. Den här
terminen har det varit två ledare på alla möten.

-

Upptäckare
Stabilt gäng och aktiviteterna flyter på bra. 15 scouter i avdelningen. Haft brokväll
med scoutmums för blivande upptäckare.

-

Äventyrare
Har varit på tunnelbanejakten i Stockholm. Uppskattad och rolig aktivitet med fint
väder och nyfikna stockholmare. Förbereder S:t Georg-spelet.

-

Utmanare
13 scouter i avdelningen. 11 utmanare, Magdalena och Berndt har varit på resa till
Tallinn 27-31 mars. En mycket lyckad resa och avdelningen fick bra kontakt med
ett estniskt scoutförbund och vi hoppas kunna bjuda in estniska scouter hit snart.
De träffade även en estnisk scoutkår som är sugna på att komma till DUST.
Utmanarna planerar att presentera sin resa för övriga ledare.
Det har varit väldigt hög närvaro på avdelningsmötena.

Ekonomi
- Justering av budget 2014
Johan A presenterade förslag till budget där hyresintäkterna från kommunen inte
finns med. Förslaget har en besparing som innebär att vi kommer att klara
ekonomin de närmaste åren även om det blir negativt resultat i några år.
-

Möte för gruppen kring ekonomin
Ekonomigruppen kommer att träffas i samband med det extra mötet 29 april.

§ 1221

Kårprogrammet
- S:t George, 23 april
Vi gick igenom programmet för S:t George och ändrade mottagare för kollekten
till Scouterna i Filipinerna. I övrigt ser programmet väldigt bra ut!
Ledarna i varje avdelning ansvarar för att beställa märken och att göra i ordning
påsarna till varje scout.
I inbjudan till S:t George bör avgiften för fika finnas med. Andreas kontaktar
Niclas E avseende några ytterligare små ändringar i inbjudan.
- Distriktstävlingen, lördagen 26 april
Berndt redovisar hittills gjord planering. Märken och plaketter har kommit.
Nichlas K plastar kartor, tipspromenad och ordna startkort om han får till sig
layout, kartor och papper/material. Berndt samkör med Bengt om snittsling och
tydliggörande orienteringsskyltar till tävlingsområdet.
Respektive avdelningsledare förbereder de stationer som tidigare fördelat.
Utmanarna bygger flottarna veckan innan.
- På förekommen anledning har kåren ett extra möte tisdagen den 29 april. Där ska vi
försöka komma fram till hur vi kan samarbeta på ett konstruktivt sätt och hur
verksamheten hösten 2014 kan se ut
- Kårhajken, 24-25 maj diskuteras på nästa ordinarie möte

§ 1222

Övrigt
- Läger 2014 anmälda scouter och ledare/föräldrar
Definitivanmälan med sista inbetalning bestäms till 2 maj.
- Gruppen för driften av stugan, actionlista

§ 1223

Nästa möte 2014-05-19

§ 1224

Mötets avslutande.
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Agneta Andersson

Berndt Kvist

Magdalena Nadelius

