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Förslag till föredragningslista
§1

Kårstämman öppnas.

§2

Val av mötesordförande.

§3

Val av mötessekreterare.

§4

Fastställande av dagordning.

§5

Val av två justeringspersoner.

§6

Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.

§7

Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning,
balansräkning och revisionsberättelse för år 2013.

§8

Fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt
kårstyrelsens ledamöter för år 2013.

§9

Fastställa verksamhetsplanen för år 2014.

§10 Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställde
balansräkningen.
§11 Fastställande av medlemsavgift samt budget för år 2014.
§12 Motioner till kårstämman.
§13 Val av kårordförande och vice kårordförande.
§14 Val av övriga ledamöter till kårstyrelsen.
§15 Val av revisor och revisorssuppleant.
§16 Val av kårens delegater och suppleanter till Scouternas stämma och
distriktsstämman år 2014. Samt sammankallande inför stämmorna.
§17 Val av valberedning för tiden intill nästa ordinarie kårstämma.
§18 Övriga ärenden på kårstämman.
§19 Kårstämman avslutas

Verksamhetsberättelse för Enköpings Scoutkår året 2013
Bäver
Vårterminen
Under vårterminen var det ingen verksamhet. Det fanns ett antal intresserade scouter,
men vi kunde inte lösa ledarfrågan.
Höstterminen
Avdelningsmöten var varannan tisdag och det har varit ca 8 scouter som kommit på
aktiviteterna. Vi har: eldat, tränat på knopar, badat, haft sjukvård och lärt oss om
stormkök.
Vi åkte ut till kårens hajkplats och städade och fixade. Många föräldrar var med och
hjälpte till, dom tyckte det var roligt.
Vi tävlade mot Håbo scoutkår i den traditionella tävlingen Fejden.
Vi grillade och sålde korv på torget 1:a advent.
Ledare: Sara och Janne

Spårare
Vi har haft möten på torsdagskvällar. På mötena har det varit mellan 6-12 stycken
scouter.
Under året har vi lärt oss knopar, laga mat på stormkök och i/på elden, använt chiffer
till hemliga meddelanden. Varit med om en skattjakt. Haft hantverk där vi tillverkat
läderpåsar, tygpåsar och söljor i olika material.
Sång och lek har förekommit på mötena.
Uppskattat var besöket till lammen. Deltagit i tävlingar som arrangerats under året.
Mat och eld märken delades ut till spårarscouterna under st Georgs firandet.
Övernattningar i scoutstugan, kårhajk och varit på sommarläger är några lite större
aktiviteter som varit under året.
Spårarledarna tackar för ett trevligt år.
Christina, Johan och Håkan

Upptäckare Falkarna
Vårterminen
Cirka 25 scouter uppdelade på fyra fasta patruller har ägnat sig åt sjukvård och knopar.
Vi har träffats varje onsdag. Terminens märkestagning fokuserade på naturen (Natura).
Vi hade tre hajker; en vinterhajk i Solbo (Uppsala), tillsammans med Håbo i början av
mars, en naturhajk i tält i mitten av april och den traditionella Kårhajken tillsammans
med övriga kåren i början av juni. Endast en handfull scouter deltog i årets
distriktstävling i Uppsala under Kristi flygarehelgen. Nästan alla avdelningens scouter
åkte med på Kopparbolägret i slutet av juni.
Höstterminen
Avdelningen krymper till cirka 15 scouter efter att nästan lika många scouter gått upp
till nästa avdelning. Dessa kommer dock stadigt och stabilt på onsdagarnas
avdelningsmöten.
Fokus har legat på att ta bevismärkena; kniv-, yx- och simbevis. Vi genomförde en
behaglig hajk i vindskydd i Tjulstaholm i mitten av oktober, där vi eldade och samlade
törestubbar. Även under fixardagen i Tjulstaholm i november, tillsammans med övriga
kåren och föräldrarna, eldades det en hel del. Även konsten att röja sly praktiserades
där.
Lite sjukvård och matlagning har vi också hunnit med liksom att försvara Kårens ära i
årets Fejden som gick av stapeln i Bålsta.
Ledare på avdelningen var under våren Magdalena och Berndt och vissa möten, även Emil.
Under hösten förstärktes ledarskapet även med Agneta.

Äventyrare Skogsspanarna
Vårterminen
Under våren jobbades det att få ihop pengar till Englandslägret Camp Downe.
Vi deltog i tävlingen Tunnelbannejakten i Stockholm.
Vi arrangerade hajken Mörkerspårning där vi bjöd in Håbo och Smu.
Det var 23 scouter på avdelningen
Ledare: Andreas Jonsson, Nichlas Kung
Höstterminen
Terminen stora projekt var att bygga hajkplats åt Äventyrarna vid Tjulstaholm.
Där det byggdes vindskydd och eldstad.
Vi hade lägerbål med Håbo på Åsen.
Det var 25 scouter på avdelningen
Ledare: Andreas Jonsson, Nichlas Kung, Unni Lundgren

Utmanare Elmer
Vårterminen
Avdelningens 6 scouter har träffats varje torsdagskväll. Det stora projekten för
terminen var att, på egen hand, genomföra tågresan till Boden där vi hälsade på
utmanare som vi lärt känna på DUST-lägret för tre år sedan. Det andra projektet
innebar att, tillsammans med Äventyrarna, tjäna ihop pengar till årets läger; Camp Down
i England. Home hospitality medräknat var vi borta i två veckor.
Förutom Bodenhajken genomförde Elmer, i anslutning till Kårhajken, avdelningens första
”Nödig hajk”, en hajk med fokus på friluftsliv med minsta möjliga hjälpmedel.
Höstterminen
Till hösten mer än fördubblades antalet medlemmar då cirka tio scouter gått upp från
Äventyraravdelningen. Så gott som alla är kvar på avdelningen även om många haft
förhinder på enstaka avdelningsmöten.
Programmet har varit varierat med matlagning, sjukvård och eldning. Tre hajker
planerades och två av dem genomfördes; den distriktsomfattande ”Luffarhajken” och
den traditionella ”Råhajken”. Filmhajken tillsammans med Håbo frös inne.
Flera utmanare var med på Fejden mot Håbo scoutkår under november månad.
Ledare har varit Magdalena och Berndt.
Läger
Årets läger var för de yngre scouterna på Kopparbo i början av sommaren där deltog
cirka 30 scouter, ledare och föräldrar.
Äventyrarna och Utmanarna reste till England i augusti och deltog i ett stort
internationellt i Kent (Camp Downe). Lägret varade i 10 dagar och efteråt åkte vi till vår
engelska vänkår i Herstmonceux där vi stannade i några dagar innan vi återvände hem.
Scouterna hade många och intensiva aktiviteter för att samla in pengar till lägret, den
största var fralla försäljningen. Det var 25 scouter och 3 ledare med på resan.
Styrelsen
Vi har haft öppna styrelsemöten där även ledare deltar, i snitt en gång i månaden. Detta
har främjat samarbetet både mellan alla ledare och funktionärer i kåren.
Vi har genomfört två kårutbildningar en på våren och en på hösten. På utbildningarna har
ledare, utmanare och föräldrar deltagit. Innehållet har bland annat bestått av
Enköpings scoutkår, Scoutorganisationen och scoutmetoden
Vi har haft två fixardagarna, på våren vid scoutstugan och på hösten i Tjulstaholm.
Mång föräldrar har deltagit har skapat en bra kontakt med föräldrarna vilket är viktigt,
samtidigt som det är en stor resurs och att vi fått många saker gjord.
Tack
Som Kårordförande vill jag tacka alla scouter, ledare, funktionärer och föräldrar för en
fin och stor insatts. Med er hjälp har kåren genomfört många fina aktiviteter och läger.
Jag känner att kåren har många engagerade ungdomar på avdelningarna och att våra
avdelningsprogram är intressanta och utvecklande.
För Enköpings Scoutkår

Berndt Kvist

Förslag till verksamhetsplan för år 2014
Kåren:
Kåren ska verka för att scouterna på bäver-, spårar- och upptäckaravdelningen i ökar
antal.
Alla i kåren ska aktivt verka för att få flera ledare till avdelningarna. Detta genom att
erbjuda utbildning till dem som visar verksamheten intresse.
Kåren ska utveckla och bevara egendom tillhörande scoutstugan och egendom tillhörande
hajkplatsen i Tjulstaholm. Detta sker genom en kårgemensamt organiserad arbetsdag
varje termin.
Inom kåren ska vi hjälpas åt att genomföra ett bra läger i Ösjönäs (DUST), under
sommaren 2014.
Avdelningarna:
Verksamheten ska genomsyras av scoutmetoden, d.v.s. av patrullsystemet där de äldre
scouterna hjälper de yngre genom ”learning by doing”.
Ledare och styrelse ska aktivt främja samarbete, inom och mellan avdelningarna, genom
att frågan får en stående punkt på styrelsemötets agenda.
Vissa aktiviteter ska återkomma i avdelningsprogrammen och innehålla ökad svårighet,
t ex inom områden som sjukvård och eldning.
För att behålla scouterna ska vi erbjuda aktiviteter som tilltalar och engagerar dem.
Avdelningar upp till Äventyrarnivå bör sträva efter att ha minst tre ledare för
säkerställande av bästa möjliga verksamhet.
Styrelsen:
Styrelsen verkar för att alla ledare och funktionärer har en individuell utbildningsplan.
Utbildningsplanen ska innehålla obligatoriska och intressebaserade utbildningar.
Styrelsen ansvarar för att genomförda utbildningar registreras i medlemsregistret.
Styrelsen tar fram budgetförslag för kårens verksamhet.
Styrelsen ska följa upp verksamhet och ekonomi så att kåren följer den, av kårstämman,
fastställda budgeten.
Styrelsen ansvarar för att scoutstugan hålls i bra skick, så att nuvarande hyresgäst
även fortsättningsvis vill vara hyresgäst. Detta sker genom gruppen för driften av
stugan.

Styrelsens förslag
§ 10

Styrelsens föreslår att 2013 års överskott balanseras i ny räkning.

§ 11

Styrelsen föreslår en medlemsavgift, för alla scouter, på 420 kr per termin,
förutom Bäver som betalar 320 kr per termin.
Ledare och funktionärer betalar 10 kr per termin.
Passiva medlemmar betalar 165 kr per termin.

§ 13

Till kårordförande föreslås Berndt Kvist och till vice kårordförande försås
Niclas Erkenstål.

§ 14

Till övriga ledamöter föreslås:
Kassör Johan Almhed
Sekreterare Agneta Andersson
Ledamot Andreas Jonsson
Ledamot Magdalena Nadelius
Ledamot Utmanarna (utses av utmanarna)

