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Hajkplatsen i Bårskär

Närvarande Berndt Kvist, Magdalena Nadelius, Nichlas Kung, Emil Pettersson, Johan Erkenstål,
Victor Nadelius, Liwa Mentzer, Agneta Andersson, Unni Lundgren, Claudio Montes,
Carola, Ingvar Andersson
1. Hajkplatsen i Bårskär
Berndt berättade om hajkplatsens historia och om hur den har använts tidigare. Det är
positivt att den ligger nära Enköping. En del behöver fixas, t.ex. taket på vindskyddet. Vi
bestämde oss för att börja rusta upp hajkplatsen för att kunna använda den igen, framförallt
för avdelningshajker.
2. Avdelningarna
Ansvarig ledare med fet stil
Bäver:
Carola, Ingvar, Johan E och ev. Maria.
Spårare:
Berndt, Claudio och Victor. 15 scouter.
Upptäckare: Agneta, Håkan, Berndt, Liwa, Magdalena. 15 scouter.
Äventyrare: Emil, Andreas, Magdalena. 25 scouter.
Utmanare:
Nichlas. 17 scouter.
Totalt ca 80 scouter i höst.
3. Avdelningsprogrammen
Vi uppmanar alla att börja använda Google-kalender för avdelningarnas program. När
programmen är färdiga ska de skickas till Andreas så att han kan lägga ut dem på hemsidan.
4. Upptakten 24 augusti
Berndt börjar med en kort inledning och sedan fördelar vi oss på respektive avdelning.
5. Fejden 2014 i Enköping
Utmanarna har fått frågan om att arrangera Fejden.
6. Långsiktig lägerplanering
Vi är överens om att det är bra att planera långsiktigt med en fyraårsplanering. Då kan vi ha
en bra fördelning mellan mindre läger som fokuserar på scouting, storläger och
internationella läger. De närmsta åren är det w.s. Jamboree 2015, Bomerang 2016, nationellt
Jamboree 2017 och DUST 2018. Distriktsläger kommer också att finnas samt att vi funderar
på att åka till Island med äventyrare och utmanare 2016.
Det finns ett förslag om att flytta kårhajken till kristi himmelsfärdshelgen och förlänga den
till fler nätter och där kunna ha ett mindre läger med mer fokus på scouting.
Beslut angående en långsiktig lägerplanering, Islandsläger och om vi ska flytta kårhajken tas
på styrelsemötet den 1/9.
Vid protokollet
Agneta Andersson

