PROTOKOLL
ENKÖPINGS SCOUTKÅR
2014-09-29
Art

Styrelsemöte

Plats

Scoutstugan

Närvarande

Berndt Kvist, Magdalena Nadelius, Johan Almhed (under §1266), Niclas
Erkenstål, Andreas Jonsson, Agneta Andersson, Johan Erkenstål, Nichlas Kung,
Christina Sved, Emil Pettersson, Mats Görl, Matilda Görl, Claudio Montes,
Maria Wikner-Almhed, Ingvar Andersson, Victor Nadelius (under §1266),
Carola Hagdahl, Håkan Eriksson

§ 1262

Mötet öppnades

§ 1263

Maria valdes till justerare

§ 1264

Föregående protokoll lades till handlingarna

§ 1265

Avdelningarna
Bävrarna: 9 scouter. Allt fungerar bra och de tränar på knopar just nu.
Spårarna: 12 scouter. Ska ha hajk i helgen som kommer. För få ledare just nu, men
Hampus kommer ev. att bli hjälpledare där.
Upptäckarna: 20 scouter. Intensivt gäng som inte är blyga längre. Gott om ledare just
nu.
Äventyrarna: 27 scouter, och nästan alla är närvarande på mötena. Har utökat till fyra
patruller. Fungerar bra!
Utmanarna: 16 scouter med ca 10-12 scouter på mötena. Har varit mycket planering
inför fejden men kommer snart att kunna ägna sig åt mer scouting.

§ 1266

Ekonomi
Avdelningspengar
Vi betalar ut 500 kr per avdelning och 100 kr per scout.
Vi diskuterade hur man ska redovisa avdelningspengarna.
Berndt ringer till Sara H för att kolla om det finns några pengar kvar för Bävrarna,
och i så fall återgår de till kassören och Bävrarna får full avdelningspeng den här
terminen.
Vi beslutade att de avdelningspengar som ev. finns kvar från tidigare terminer räknas
av från den här terminens avdelningspeng.
Grupp för kårens ekonomi
Har ännu inte träffats. Finns behov av ett möte snarast möjligt. Johan A är
sammankallande.
Scoutfamiljer med svag ekonomi
Magdalena tar fram ansökningshandlingar till Majblommekommitténs fond. Sista
ansökningsdatum under hösten är 30 oktober.

§ 1267

Kårprogrammet
Hur fungerade Familjeknopen
Genomfördes i Gånsta. St Örjan tyckte att det fungerade bra, men att det var för få
deltagare. De tycker att Familjeknopen ska vara vid scoutstugan i fortsättningen. Vi
bör fundera på hur vi ska kunna locka fler deltagare nästa år. En annan helg?
Tillsammans med en fixardag eller kårstämman?
Kårutbildningen
7 deltagare inklusive ledare i Tjulstaholm. Bra pedagogiskt upplägg! Några deltagare
övernattade också.
Fejden 11 okt
Nichlas Kung har ansvaret för Fejden. Informationen till avdelningarna och till Håbo
måste komma ut snarast, helst imorgon. Informationen måste innehålla tid, plats,
utrustning, packning inkl. matsäck, om det går att grilla osv.
Fejden kommer att vara lördagen den 11 oktober, samling vid scoutstugan kl. 10.00.
Den beräknas sluta ca 14.30.
Niclas E ringer till Nichlas K efter mötet för att få mer information om
arrangemanget.
Vem åker på distriktsstämman 12 okt
Vi har fyra platser, Andreas, Berndt, Johan E och ytterligare en utmanare som
bestäms på avdelningsmötet på torsdag. Ev. följer några äventyrare med också.

§ 1268

Övrigt
Vem åker på Demokratijamboreen. Ingen kommer att åka dit från Enköping.
Uppdatera adresser m.m. till Enköpings kommun
Berndt, Johan A och Niclas E står som kontaktpersoner för kåren.
Utformning av materialgruppen
Vi börjar med att inventera tält på fixardagen.
Halsdukar. Berndt har en kontakt som kan sy halsdukarna för 45 kr styck. Ev. kommer
de med kant att kosta lite mer. Vi beslutade att vi ska beställa 100 st enfärgade och 50
st med grön kant.
Sankt Örjan firar 75 år
Två representanter (förslagsvis Johan A och Niclas E) från kåren är inbjudna till deras
firande omkring den 15 november. Utöver det ska två utmanare vara med och
arrangera firandet. De får en gökottepinne att användas vid deras gökotta. Berndt letar
efter en snygg pinne som vi kan fixa till.
Telefonlista. Berndt uppdaterar telefonlistan.
Belastningsregistret; Agneta har redovisat utdrag daterat 2014-09-02.
Trygga möten; Agneta har genomgått nätutbildning 2014-03-03.

§ 1269

Nästa möte 27 oktober.

§ 1270

Mötets avslutande.
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