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Art

Styrelsemöte

Plats

Scoutstugan

Närvarande

Berndt Kvist, Magdalena Nadelius, Johan Almhed, Niclas Erkenstål, Andreas
Jonsson, Agneta Andersson, Johan Erkenstål, Nichlas Kung, Christina Sved,
Emil Pettersson, Mats Görl, Matilda Görl, Claudio Montes, Maria WiknerAlmhed, Ingvar Andersson, Victor Nadelius, Carola Hagdahl, Håkan Eriksson,
Liwa Mentzer

§ 1253

Mötet öppnades

§ 1254

Ingvar valdes till justerare

§ 1255

Föregående protokoll lades till handlingarna

§ 1256

Avdelningarna
Ledare och scouter till hösten;
Bävrarna: Ingvar Andersson, Johan Erkenstål, Maria Wikner-Almhed och Carola
Hagdahl. Fyra scouter på första mötet. Ytterligare ”gamla” scouter från förra terminen
finns att kalla.
Spårarna: Berndt Kvist, Claudio Montes, Victor Nadelius. 12 scouter på senaste
mötet. Ytterligare tre scouter ska börja.
Upptäckarna: Agneta Andersson, Håkan Eriksson, Berndt Kvist. 19 scouter på
senaste mötet.
Äventyrarna: Andreas Jonsson, Emil Pettersson, Magdalena Nadelius. 21 scouter på
senaste mötet. Ytterligare fem scouter på pappret.
Utmanarna: Nichlas Kung. 17 scouter på avdelningen. Råhajken och ytterligare några
projekt är planerade under hösten.
(Markerade namn blir huvudledare)
Behövs rekrytering? Kåren passerade hundra medlemmar under sommaren. Endast på
Bäver behövs rekrytering. Avdelningen sätter upp information på skolorna.

§ 1257

Ekonomi
Avdelningspengar – Delas ut på exakt antal scouter på avdelningarna.
Ekonomisk återhållsamhet tills vi hittar möjlighet till uthyrning – Enligt kassören har
mindre pengar gått åt under våren jämfört med tidigare år.
Grupp utsedd för arbete med ändrade ekonomin (Berndt Kvist, Johan Almhed, XX).
Scoutfamiljer med svag ekonomi
Tydlig policy behövs. Berndt, Niclas E och Johan A tar reda på vilket
finansieringsbehov enskilda scouter har, tar fram en ansökansblankett att lämna ut till
berörda familjer. Han undersöker hos Scouterna hur/var pengar kan eskas.

§ 1258

Kårprogrammet
Kårprogrammet hösten 2014: Ledaravslutningen flyttas till 11 december.
Hur fungerade upptakten? Ledarna uppskattade det nya upplägget. Blev fokus på
avdelningarna och föräldrarna fick den information de behövde.
Familjeknopen 7 sep. Går av stapeln på söndag.
Kårutbildningen 13-14 sep. Berndt håller i utbildningen. Övriga ledare hjälper till.
Fejden 28 sep. Elmers representanter undersöker möjligheten att flytta till 4 oktober då
Håbos ledare önskar annat datum. Berndt ringer Madde i Håbo efter beslut.

§ 1259

Övrigt
Hur var lägret Dust 2014? – Nichlas K gör enkät som kan fyllas i av berörda ledare
och föräldrar.
Info från Upplandsslättens kårordförandeträff i Uppsala – Alla kårer var
representerade. Information om befintliga utbildningar (se Upplansdslättens hemsida),
eventuell samåkning till Demokratijamboreen i Kristianstad i november, distriktsläger
och beslut om distriktslokalen skjuts på framtiden samt policyn runt att avlägsna SSFmärket.
Långsiktig lägerplanering 4 år; 2015, 2016, 2017, 2018 – 2015 åker kåren tillsammans
på ett mindre läger med hög service och kanske tillsammans med en annan kår. 2016
siktar Äventyrare och Utmanare på att åka till Island och Bäver, Spårare och
Upptäckare, till Vässarö.
Utmanar- och Äventyrarledare samt Berndt skapar grupp som redan i år undersöker
möjligheten att söka fondmedel. Scouterna involveras ett år innan avresa. Emil
Pettersson är sammankallande.
Göra om kårhajken - Förslaget är kristihimmelsfärdshelgen 14 maj. Viktigt att hålla
nere avgifterna. Grupp måste utses gällande upprättande av ett mer organiserat
program.
Mötet är positivt till att prova upplägget och punkten tas upp igen efter årsskiftet.
Ordning och städning i scoutstugan – Ökat behov vid avsaknad av hyresgäst.
Stuggruppen tar fram regler för kontinuerlig städning. Toalett och hall är prioriterade
områden som måste städas varje vecka.
Finansiering av halsdukar – Kostar cirka 60 kr per styck med kant och 55 kr utan kant
på Scoutvaror. Berndt undersöker vad sömmerska på sta’n tar. Kåren fortsätter att
bekosta sjalar till och med Äventyrarna.
Jota/Joti – Beslut om att åka på Västmanlands Jota/Joti och skjuta på framtiden att
arrangera egen hajk.
Nichlas K söker fondmedel gällande kurser/aktiviteter från distriktet; 2000kr för hans
TG-kurs och 2000kr för Äventyrararrangemang.

Nichlas K önskar åka som ledamot för kåren på Demokratijamboreen i november.
Även Andreas är intresserad. Nichlas tillfrågar Utmanarna om någon vill åka med som
funktionär eller deltagare. Sista anmälan 16 september.
Nichlas K undersöker om kårens antagna stadgar skickats in till förbundet.
Nichlas K tar tag i att skriva vidare på kårhandboken.
Behov av att bilda materialansvarsgrupp. Frågan tänks igenom och tas upp på nästa
styrelse/ledarmöte.
§ 1260

Nästa möte 29 september.

§ 1261

Mötets avslutande.
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