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.

§ 1389

Mötet öppnades

§ 1390

Git Roxström valdes till justerare

§ 1391

Föregående protokoll

§ 1392

Avdelningarna

Bäver; 23 scouter + 5 ledare
20 scouter. Två möten sedan sist. Sportlovskul med cirka 17 stycken – två ledare. I Tisdags;
lekar och shiffer. Det gick mycket bra och alla visade stort engagemang.
Spårare; 17 scouter + 3 ledare.
12 scouter som kommer varje gång. Sportlovsmys – att baka över eld. De följer sitt
terminsprogram. Hajk i helgen som var, tema matlagning. Fokus på det praktiska kring maten;
disk, alla hjälps åt. Det gick bra att få alla engagerade. Det enda som var problematiskt var att
många hade svårt att sova/somna.
Upptäckare; 17 scouter + 3 ledare.
Omkring 13 på hajken, 15-16 som kommer regelbundet på mötena. Många klädde sig för dåligt,
trots medhavda kläder. Learning by doing – det blir varmare när man klär på sig. Det är gott med
varm mat, men det tar tid.
Äventyrare; 26 scouter + 3 ledare + 2 specialister.
Ungefär 18 stycken kommer regelbundet på mötena. De olika patrullerna har haft egna möten,
samt ett seglingsmöte (teori).
Utmanarna; 18 scouter + 2 ledare.
Ungefär 8 som kommer varje möte. Seglingsmöten. Planering inför hajk. Kontakt med scouterna
på Åland, med besked om att de är välkomna.
§ 1393

Ekonomi

Årsbokslut 2015
Avgifter för Upplandskurserna
Rabatt på 100 kr per person för de som sov i scoutstugan på kursavgiften. Bilersättningen går till
kåren.

§ 1394

Kårprogrammet

Upplandskurserna 5-6 mar
Cirka 100 scouter. Leda scouting, bra ledare, mycket dialog. I jämförelse mellan ”Leda scouting”
i scoutstugan och den via Upplandskurserna kan det finnas fördelar med att ha den lokalt för att
få en intern introduktion tillsammans med de som är aktiva i kåren. Som fortsättning då tex 1veckas kursen på Vässarö (Ledarutveckling Scout) för fördjupad utbildning. Vi ska fråga de nya
ledare som ännu inte gått Ledarutbildning Scout om de är intresserade av att gå denna kurs nu i
sommar. Övriga kurser var uppskattade och mycket bra – svårt att välja bland kurserna.
Kårstämma med lägerinfo 19 mar
Tjulstaholmsinfo 13:00, Kårstämma 13:40
Fika 15:00, Ålandslägret 15:30 - 16:30
Tävlingen Skokloster för Upptäckare och Spårare 16 apr
Upptäckare och spårare anmäler sig separat. Info ska skickas till Gitt rörande anmälan med mera.
S:t Georg 23 apr
Kyrkan är bokad liksom prästen Jacob Bäcklund. Inbjudan med tider måste snart skickas ut.
Utdelning av frallor klart klockan 10:00, därefter återträff i kyrkan för repetition och fika för
scouterna. S:t Georgsfirandet börjar kl 11:00 i kyrkan, därefter fika i scoutstugan. Utmanarna
står för fikat i scoutstugan för att få förtjänsten av försäljningen. I samband med fikat serveras
lunch för alla som ska till hajken. Utmanarna avslutar efter fikat i scoutstugan och tar sig därefter
ut till hajken.
Märkesutdelningen inför S:t Georg samordnas och beställs allt på en gång. Alla scouter bör få ett
märke.
Arbetsdag i Tjulstaholm 24 apr
Niklas hälsar att uppdrag att utföra kommer att mailas ut.
Nationaldagsfirande 6 juni
S:t Adai kommer att gå med i tåget, och de kommer att spela. Målet är att vi kan gå tillsammans i
tåget, och vi ska också erbjuda dem att vara med oss på något sätt i Skolparken.
§ 1395

Övrigt

Läger 2016 Tjulstaholm (lägerinfo 19 mar)
Hyra ut scoutstugan
Det är fortfarande inte klart med uthyrningen för ”Förberedande Svenskaundervisning”. De
arbetar i byggnadsnämnden med ärendet för godkännande. Ytterligare en förfrågan har kommit
från kommunen för x antal timmar på förmiddagarna. Dessa två aktiviteter måste samordnas rent
praktiskt så att de fungerar tillsammans.
§ 1396

Nästa möte 2016-04-11

§ 1397

Mötets avslutande.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Linn Landgren

Berndt Kvist

Git Roxström

