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§ 1225

Mötet öppnades

§ 1226

Magdalena Nadelius valdes till justerare

§ 1227

Föregående protokoll
Lades till handlingarna.

§ 1228

Avdelningsarbetet under hösten -13 och våren -14.
Vad har fungerat bra? Vad kan förbättras?
-

Bäver
Scouterna har varit nöjda. Programmet har fungerat bra t.ex. vad gäller antal möten
och mötesdag. 14 scouter varav 7 st är födda 2006 och förmodligen kommer att bli
Spårare till hösten.

-

Spårare
10 st scouter. Det har fungerat, men till hösten behöver det organiseras bättre
framförallt genom att ledarna är mer förberedda och anordnar fler aktiviteter. Alla
scouter har kommit och programmet har kunnat genomföras. De flesta scouterna
kommer att flytta till Upptäckarna till hösten.

-

Upptäckare
Har haft ett program som har matchat scouterna bra. Scouterna är nöjda och tycker
att det är roligt att vara scouter. Hög närvaro hos både ledare och scouter. 15
scouter varav 6 st ska flytta upp till Äventyrarna till hösten.

-

Äventyrare
20-22 scouter. Scouterna har haft bra uppslutning under både hösten och våren. Ett
genomtänkt program med en ”blå tråd” där aktiviteterna har hängt ihop. Ledarna
har ibland känt sig motarbetade framförallt när Äventyrarna inte skulle ha deltagit
i kårhajken (detta har senare ändrats och de kommer att delta i kårhajken). Skulle
vilja ha bättre samarbete mellan avdelningarna.

-

Utmanare
Det har fungerat bra, men en del scouter efterlyser ett högre tempo medan andra är
nöjda med att ta det lugnare. Har haft en del projekt, t.ex. resan till Estland med
många planeringsmöten. Vägvisarna kommer att styra aktiviteterna mer under
hösten.

§ 1229
Scouter
- Vilka scouter har vi på avdelningarna till hösten?
Bäver: ca 7 scouter kvar till hösten. 7 till Spårarna.
Spårare: ca 8 scouter går upp till Upptäckarna.
Upptäckare: 9 scouter kvar till hösten, 6 till Äventyrarna.
Äventyrare: 21 scouter kvar till hösten. 1 till Utmanarna.
Utmanare: 15 scouter kvar till hösten.
Det behövs rekrytering, framförallt till Bäver och Spårare.
-

Scouter i behov av särskilt stöd?
Vi måste vara uppmärksamma på de scouter som är i behov av särskilt stöd och hitta ett
bättre sätt att göra överlämningar mellan avdelningarna.

§ 1230
Ledare
- Vad gör att ledarna tycker att det är roligt att vara på en scoutavdelning?
Gemenskapen, att umgås med scouter och de andra ledarna. Att vara ute i naturen och att
se hur scouterna utvecklas enligt scoutmetoden. Att man kan göra allt som är roligt och
att allt är normalt. Alla hjälps åt och gör vad man kan för att förverkliga de behov som
finns, t.ex. att hela kåren hjälptes åt under distriktstävlingen.
-

Hur kan ledarna samarbeta över avdelningsgränserna?
Träffas ofta. Vi trivs med att vara tillsammans på arbetsdagarna.
Vilka ledare har vi på respektive avdelning till hösten
Bäver – Johan E, Hampus och Maria tillsammans med någon förälder.
Spårare – Claudio, Berndt och ev. Christina
Upptäckare – Agneta, Håkan och Patrik
Äventyrare – Magdalena och Andreas. Emil och Unni osäkra pga jobb, studier, flytt
m.m. Nichlas sugen på att fortsätta till utmanarna.
Utmanarna – Kommer att diskutera vägvisare på sin flotthajk.

§ 1231

Höstens kårprogram
Vi stryker LägerEKO.
Tävlingen Fejden kommer att tidigareläggas när det är varmare ute.
Jota / Joti kommer vi att anordna själva.
Vi bestämmer var fixardagen ska vara när vi vet var behovet är störst.
Förslag: Kårutbildning med ledarhajk 20-21/9, ev. på Ridö.
Styrelsemötena kommer att flyttas till andra dagar för att fler ska kunna delta.

§ 1232

Dust 2014
Vi gick igenom lägermeddelande 2 och påminde alla om att gå igenom lägerstoryn.
Lägeravgiften ska vara betald 9 maj.
Johan A tar in offerter på bussresor.

§ 1233

Nästa möte 2014-05-19

§ 1234

Mötets avslutande.
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