PROTOKOLL
ENKÖPINGS SCOUTKÅR
2014-11-24
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.

§ 1280

Mötet öppnades

§ 1281

Christina valdes till justerare

§ 1282

Föregående protokoll läggs till handlingarna

§ 1283

Avdelningarna
Bävrarna: 8-10 scouter. Jämn närvaro på avdelningsmötena. Varit på badhuset och
brandövning är planerad.
Spårarna: Knappt 15 scouter. Varit på badhuset och talat om Allemansrätten.
Upptäckarna: Knappt 20 scouter på avdelningen. Varit på badhuset och haft Jakten.
Äventyrarna: Varit på två nätters hajk där cirka 15 scouter deltog och två hjälpledare
från Utmanarna. Markarbete inför bygge av stort vindskydd nästan färdigt.
Utmanarna: Knappt 10 scouter på avdelningsmötena. Senaste tre mötena ägnade åt
sjukvård. Hajk genomförd i helgen. Cirka 5 scouter närvarade. Dessa var mycket
nöjda.
Ledarsituationen i vår;
Bävrarnas ledarsituation är stabil även till våren med Ingvar och Carola. Gurkis
(Maria) och Johan fortsätter som hjälpledare.
Spårarna representeras idag bara av Berndt. Tommys mamma Git har varit med på alla
möten. Kanske kommer även Claudio att vara med efter nyår.
Upptäckarna leds i vår av Håkan, Christina, Agneta och Berndt. Kanske även Anette.
Äventyrarna är hyfsat under kontroll med Andreas, Emil och Magdalena som ledare.
Utmanarnas ledarsituation ligger i dagsläget på styrelsen att besluta om.

§ 1284

Ekonomi
Johan går igenom budgetförslaget för nästa år.
Grupp för kårens ekonomi, har haft ett möte där ett par förslag lades fram och ska
undersökas.
Hur går det med årsmöten för avdelningarna? Bäver 1 patrull, spårare 2 patruller,
upptäckare 3 patruller, äventyrare 4 patruller, utmanare 2 patruller

§ 1285

Kårprogrammet
Fixardagen 8 nov
Gick mycket bra, mycket blev gjort och de dryga 20 deltagarna var positiva till
aktiviteten.
Första advent 29-30 nov
Niclas E ordnar allt som ska köpas i förväg.
Alla avdelningar är redo att ta sina inplanerade pass.
Ledaravslutning
Mats och Matilda Görl anordnar och Äventyrarna lussar som vanligt.
Kårprogrammet våren 2015
Givet förslag antas.

§ 1286

Övrigt
Läger Ransberg 2015
Enligt Håkan finns möjlighet att välja tid. Kostnaden är 215 kronor per person och
dygn för allt. Kostnad för buss tillkommer. Lägeravgiften sätts till 2300 kr för hel
vecka och 1300 kr för halv vecka inkluderat vistelse och resa. Kan eventuellt bli lägre.
Tim Svedin från Engelbrekt kontaktas snarast av Berndt gällande förfrågan om
gemensamt läger. Föreslaget är vecka 31.
Sankt Örjan firar 75 år
Matilda och Mats Görl var de enda från styrelsen som var representerade. Fyra
Utmanare serverade med gott resultat.
Bokning av stuga och material. Punkten tas upp på nästa styrelsemöte

§ 1287

Nästa möte 12 januari 2015.

§ 1288

Mötets avslutande.
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