PROTOKOLL
ENKÖPINGS SCOUTKÅR
2014-10-27
Art

Styrelsemöte

Plats

Scoutstugan

Närvarande

Berndt Kvist, Magdalena Nadelius, Johan Almhed, Niclas Erkenstål, Andreas
Jonsson, Agneta Andersson, Johan Erkenstål, Nichlas Kung, Christina Sved till
§1276, Emil Pettersson, Mats Görl, Matilda Görl, Claudio Montes, Maria WiknerAlmhed, Ingvar Andersson, Victor Nadelius, Carola Hagdahl, Håkan Eriksson.
Natalie Holländer utvecklingskonsulent i Scouterna medverkar för dagen.

§ 1271

Mötet öppnades

§ 1272

Johan Erkenstål valdes till justerare

§ 1273

Föregående protokoll läggs till handlingarna

§ 1274

Avdelningarna
Bävrarna: Cirka 10 scouter på avdelningen. Uppskattade möten av både barn och
föräldrar.
Spårarna: Cirka 12-13 scouter. Flera är ännu inte registrerade i Scoutnet. Flera av de
planerade ledarna har inte kunnat närvara under terminen, vilket måste belysas.
Upptäckarna: 20 scouter på avdelningen. 13 var med på hajken och alla scouter fullföljde.
Ledarsituationen fungerar väl.
Äventyrarna: 29 scouter på avdelningen. På JOTI:n i Enköping, deltog 35 scouter och
fem ledare från Enköping och Bålsta deltog. Utvärderingen påbjöd att även nästa år hålla
till i Enköping. Ledare finns.
Utmanarna: Cirka 13-15 scouter. Fejden tog hårt på orken och avdelningen är i stort
behov av en ansvarig ledare som har tid att närvara. Ordförande tar upp frågan med
Nichlas Kung. Berndt och Magdalena kommer ner till scoutstugan på avdelningsmötena
fram till juluppehållet. Utmanarna har erbjudits att deltaga i äventyrarna hajker som är
kvar under höstterminen.

Upptäckare/Spårare behöver hjälp Vecka 46 och 47
§ 1275

Ekonomi
Grupp för kårens ekonomi, möte planerat till onsdag den 29/10
Scoutfamiljer med svag ekonomi.
Information om Majblommekommittén läggs ut på hemsidan och alla ledare
informeras om denna möjlighet till ekonomiskt stöd. Magdalena skickar elektroniskt
underlag till Berndt och Andreas för spridning.
Ekonomigruppen kontaktar Natalie Holländer för information om var vi kan äska
pengar.

§ 1276

Kårprogrammet

Fejden: Cirka femtio scouter deltog. Både Håbo och Enköping var mycket nöjda med
Utmanarnas arrangemang. Bra nivå på uppgifterna.
Distriktstämman: Berndt, Andreas och Johan E deltog. Valberedningen hade inte
lyckats få ihop en styrelse för kommande år, på stämman bemannade de vakanta
platserna av Raudet.
Fixardagen 8 nov: Niclas förmedlar inbjudan till ledarna omgående för
vidareförmedling till föräldrarna.
Första advent 29-30 nov: Håkan kollar om korv kan inhandlas till bättre pris. Niclas
ansvarar för inskaffande av material och planering.
Ledaravslutning: Berndt frågar familjen Görl om de kan anordna.
Kårprogrammet våren 2015
Genomgång och korrigering av befintligt förslag.
§ 1277

Övrigt
Uppdatera adresser m.m. till Enköpings kommun: Berndt, Johan A och Niclas E står som
kontaktpersoner för kåren.
Utformning av materialgruppen: Anstår tills vidare
Halsdukar: 100+50 stycken är beställda och tyg har kommit. Bör vara levererade till
avdelningarnas respektive invigningar.
Sankt Örjan firar 75 år: Inbjudan har kommit. Berndt skickar till Johan A. och Niclas E.
Telefonlista: Kompletteras och revideras. Berndt sprider när den är färdigställd.
Läger 2015: Förslag som behandlas är Ransberg i Värmland (utanför Munkfors). Håkan
söker ansvarig för lägerområde (nsf.scout.se/ransberg). Återkommer när mer information
finns att tillgå.
Stadsbidrag: Niclas skickar ut underlag till respektive avdelning.
Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Regelbunden genomgång av brandsäkerhet ska ske på fixardagarna.
Respektive avdelning ansvarar för att träna sina scouter.
Policy för tillfällig uthyrning av stugan. Uthyrning av kårens material kommer att ske.
Fastställande av prislista vid kommande styrelsemöte.

§ 1278

Nästa möte 24 november.

§ 1279

Mötets avslutande.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Magdalena Nadelius

Berndt Kvist

Johan Erkenstål

