PROTOKOLL
ENKÖPINGS SCOUTKÅR
2016-02-15
Art

Styrelsemöte

Plats

Scoutstugan

Närvarande

Berndt Kvist, Magdalena Nadelius, Johan Almhed, Niclas Erkenstål, Andreas
Jonsson, Johan Erkenstål, Christina Sved, Emil Pettersson, Maria WiknerAlmhed, Ingvar Andersson, Håkan Eriksson, Git Roxström, Nicklas Persson,
Hampus Westman, Matias Johansson, Linn Landgren, Simon Bernerson, Charlie
Båvensjö.

§ 1380

Mötet öppnades

§ 1381

Charlie Båvensjö valdes till justerare

§ 1382

Föregående protokoll

§ 1383

Avdelningarna

Bäver; 23 scouter + 5 ledare
Stjärntecken, eldningsövning, fri lek. 17 stycken, 4 stycken på kö (kommer att komma in till
hösten). ”Lovkul” under sportlovet. Tre hjälpledare, Ingvar och Johan ledare. 14 stycken går upp
till Spårare till hösten. Ett antal förfrågningar har kommit inför hösten med nya som vill börja.
Ledarna vill flytta upp till hösten.
Spårare; 17 scouter + 3 ledare.
Omkring 10-12 totalt (15 enl listan) Mattias och Git är ledare. Mer än hälften går upp till
Upptäckare till hösten. Git vill flytta upp till hösten (efter överlämning). Mattias vill sluta som
ledare och i stället arbeta i styrelsen. Förmodligen ca 20 stycken Spårare till hösten.
Upptäckare; 17 scouter + 3 ledare.
16-17 kommer varje gång, omkring 10 går upp till Äventyrare till hösten. Eventuellt 4 ledare till
hösten. Eldning, de flesta har kniv och simbevismärken. 1:a och 2:a eldmärket kommer att
utdelas vid St. Georg.
Äventyrare; 26 scouter + 3 ledare + 2 specialister.
20-23 stycken vid de flesta mötena. Patrullmöten där respektive patrull har planerat inför att
hålla i egna möten. De har skapat egna patrullmärken. Vinterhajk med ca 20 stycken.
Övernattning i tält, sedan vandring hem till stugan (12,7 km) med lunchstop på vägen hem. De
flesta har tagit märkena vara ute i skog, vatten, vinter och stad. St. Adai scoutkår (9 scouter + 1
ledare) kom på lördagen och sov över i stugan med de andra till söndagen. De delades in i
blandade grupper med olika uppdrag. Middag med syriansk och svensk mat.
Utmanarna; 18 scouter + 2 ledare.
Hajk vid Klubbholmen med 3 scouter som gick ut på fredagen +3 ytterligare på lördagen och
sedan 3 som gick hem efteråt. 2 stycken seglingsmöten som förberedelse inför arbetet med båten.
Cirka 7 stycken kommer vid träffarna.

§ 1384

Ekonomi

Avdelningspengar
Bävrarna: cirka 1.800 kr kvar i kassan. Behöver inget tillskott i kassan.
Spårarna: ? Ingen info idag.
Upptäckare: Cirka 1.000 kr i kassan. Önskar ett tillskott på ytterligare 1.000 kr.
Äventyrare: 71 kr. Önskar ett så stort tillskott som möjligt – fullt bidrag för 25 scouter.
Utmanarna: 1900 kr . Önskar fullt bidrag för våren – för ca 15 scouter.
Avgifter för Upplandskurserna
Alla bör ansöka om medel från Utbildningsfonden för Upplandskurserna.
§ 1385

Kårprogrammet

Upplandskurserna 5-6 mar
Intresseanmälningar togs upp inför anmälan, samt info om ansökan från Utbildningsfonden.
Kårstämma med lägerinfo 19 mar
Verksamhetsberättelser från respektive avdelning ska skrivas och sedan sammanställas inför
nästa möte. Valberedning inför kommande år. Ny vice ordförande kommer att behövas. Utöver
dessa sitter alla kvar i styrelsen.
Tävlingen Skokloster för Upptäckare och Spårare 16 apr
S:t Georg 23 apr
En lördag detta år. Förslagsvis tillfrågas de som vill till Boomerang om de vill anordna fikat för
att få för förtjänsten för detta. Kollekten bör gå till något altruistiskt… Vi bör fundera igenom så
att alla ser så bra som möjligt. Äventyrarna kan förslagsvis placeras i sidoskeppen. Planering
krävs för att synkronisera detta med bygghajken (+arbetsdagen) som inleds på kvällen samt
utdelning av frallor på morgonen.
Arbetsdag i Tjulstaholm 24 apr
Mailutskick för att kolla upp vad som bör göras.
§ 1386

Övrigt

Läger 2016 Tjulstaholm
Berndt ordnar med kallelse till ett separat planeringsmöte för lägret. Slutanmälan, program med
mera. Trygga Möten samt belastningsregistret.
Toaletter
Ena toaletten bör sannolikt bytas ut (en hög toalett). Håkan har två stycken kranar som han
kommer att installera. En toalettsits bör justeras.
Medlemsregistrering
Registreringen ska göras 20-25:e feb, och justeras, den 29:e feb går fakturorna ut.
Hyra ut scoutstugan för svenskundervisning av flyktingbarn
Enköpings kommun vill hyra stugan dagtid för 2 klasser med cirka 20 barn. Bygglovsansökan
sköts av kommunen. Reglerna kring brandskyddet ska kollas upp för att se att lokalerna är
godkända. Samma sak gäller för krav på toaletter med mera. Vi är eniga om att hyra ut till denna
verksamhet.

§ 1387

Nästa möte 2016-03-14

§ 1388

Mötets avslutande.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Linn Landgren

Berndt Kvist

Charlie Båvensjö

