PROTOKOLL
ENKÖPINGS SCOUTKÅR
2016-04-11
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.

§ 1398

Mötet öppnades

§ 1399

Niklas Erkenstål valdes till justerare

§ 1400

Föregående protokoll

§ 1401

Avdelningarna

Bäver; 23 scouter + 5 ledare
Eldningsprojekt; vad är en eld, att kunna tända en lykta. Arbetat lite med sjukvård. Omkring 20
scouter per möte, 3-4 ledare.
Spårare; 17 scouter + 3 ledare.
Avslutat tema ”skapa” i tre olika material. Arbetar nu med eldning. Framåt kommer de att arbeta
med olika saker som gäller sommarens läger, ex. slå upp tält. Ungefär samma scouter som dyker
upp varje gång, 12-13 scouter. Det fungerar, men är sårbart med mängde ledare per antalet
scouter.
Upptäckare; 17 scouter + 3 ledare.
Ökar något i antal, ca 4 patruller, cirka 20 stycken scouter. Har jobbat mycket med märken, kniv,
yxa och såg. 3 ledare. Verkar intresserade av båten.
Äventyrare; 26 scouter + 3 ledare + 2 specialister.
26 scouter mer eller mindre, med en stabil kärna. Har börjat jobba med försäljning av frallor
inför Ålandsresan. Omgången med patrullstyrda möten är över. På pappret många ledare, antalet
per möten varierar lite. Hajk och läger framöver.
Utmanarna; 18 scouter + 2 ledare.
Ungefär 8-9 scouter per möte. De har börjat arbeta med försäljning frallor inför Ålandsresan.
Vandrings och bakhajk framöver. 7 anmälda till Boomerang i sommar.
§ 1402 Ekonomi
Avdelningspengarna har börjat betalas ut.
Konstituerande möte, där vi beslutar att Berndt Kvist och Johan Almhed agerar firmatecknare
var för sig.

§ 1403

Kårprogrammet

Kårstämma med lägerinfo 19 mar
25-30 närvarande vid kårstämman, vuxna och barn. Ett bra möte.
Tävlingen Skokloster för Upptäckare och Spårare 16 apr
2 spårarpatruller och 3 upptäckarpatruller anmälda.
S:t Georg 23 apr
Program
Inleds 11:00 i kyrkan
Vid 12:00 möts vi upp i scoutstugan för fika.
Programmet i kyrkan blir det sedvanliga.
Äventyrarna framför S:t Georgsberättelsen.
Märkesutdelningen
De olika avdelningarna har inkommit med önskemål om vilka märken som ska delas ut i kyrkan.
Berndt gör en gemensam beställning av alla märken.
Arbetsdag i Tjulstaholm 24 apr
Inbjudan ska skickas ut. Samling scoutstugan 9:00. Avslutas i Tjulstaholm vid 14:00.
Vindskyddet ska bli klart, jobba med flytbryggan, förbereda/göra klart för lägret (matbord,
matlagningsplats). Arbeta med utedassen – bygga ut och/eller flytta till bättre plats.
Nationaldagsfirande 6 juni
Kommunen är kontaktad rörande flagghisning, städning, samt tåget. Information även om att den
syrianska kåren kommer att gå med i tåget och spela.
§ 1404

Övrigt

Blommor till Ingvar
Berndt skickar blommorna.
Sommarlovsaktiviteter
Baserat på utskick från kommunen rörande sommarlovsaktiviteter diskuterar vi möjligheten att
kunna bjuda med scouter från den syrianska kåren till sommarens läger i Tjulstaholm.
Förhoppningsvis kan det även gå att få sponsring/hjälp från Rotary när det gäller utrustning till
scouterna om de inte har någon sådan. Som ett första steg tar vi ett möte med den syrianska
kåren där vi framför vårt förslag.
Läger 2016 Tjulstaholm
Snart vet vi hur många scouter som har anmält sig till lägret. Program och intendentur/logistik.
Lägermärken måste beställas ganska snart. Det mesta bör vara ”klart” till början av maj.
”Startskottet” blir på arbetsdagen då vi har möjlighet att fundera kring aktiviteter på läger.
Hyra ut scoutstugan
Eftersom kommunen med största sannolikhet inte kommer att hyra stugan under våren, finns det
inget problem med att hyra ut till andra intressenter.

Info från Scoutledningsträffen i Göteborg
Diskussion kring sammanslagning av olika scoutförbund till ett enda förbund. Ecumenia och Salt
tvekar kring att gå med i det gemensamma scoutförbundet. Om Ecumenia inte går med riskerar
vi en splittring inom scouterna. Utvärdering från förra årets Jamboree visar på +-0 vad gäller
intäkter. Reklam inför Jamboreen 2017 – målet är att få in 5.000 ”nya” till mötet. Dåligt
engagemang i distriktsstyrelsen, svårt att få folk att engagera sig. Diskussion kring att kåren ska
”dras mot” region Stockholm och inte Västerås. Planer på en gemensam kårkalender med
möjlighet för de olika kårernas medlemmar/avdelningar att få delta i de olika kårernas
verksamheter.
§ 1405

Nästa möte 2016-05-16

§ 1406

Mötets avslutande.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Linn Landgren

Berndt Kvist

Nicklas Erkenstål

