PROTOKOLL
ENKÖPINGS SCOUTKÅR
2017-02-13
Art

Styrelsemöte

Plats

Scoutstugan

Närvarande

Berndt Kvist, Magdalena Nadelius, Johan Almhed, Andreas Jonsson, Johan
Erkenstål, Christina Sved, Emil Pettersson, Håkan Eriksson, Git Roxström,
Hampus Westman, Matias Johansson, Linn Landgren, Simon Bernerson, Charlie
Båvensjö, Bo Wannberg, Axel Bäcklund, Sarah Andersson

§ 1469

Mötet öppnades

§ 1470

Andreas Jonsson blev vald till justerare.

§ 1471

Föregående protokoll godkännes.

§ 1472

Avdelningarna och Program

Bäver;
Oförändrat sedan förra gången… 6 stycken registrerade Bävrar (1 patrull). Spårarna är 22
stycken indelade i 4 patruller.
Spårare;
Se ovan
Upptäckare;
23 sycken scouter (två nya):4 patruller, 21 inskrivna scouter.
Äventyrare;
22 registrerade scouter fördelade på 4 patruller. Vinterhajk den 11:e och 12:e med 12 scouter.
Flera möten med eld-tema, med målsättningen att ta ett ”elda-märke”.
Utmanarna
Vinterhajk två nätter 3-5/2, 9-10 scouter. Sov i vindskyddet i Bårskär. 18 medlemmar, där 11-12
stycken brukar komma varje gång.
Rover
7 stycken registrerade scouter.
§ 1473

Ekonomi

Avdelningspengarna.
Bäver och Spårare betalas ut till Charlie Båvensjö: 2.400 kr, Upptäckare betalas till Git: 1.550 kr,
Äventyrare betalas till Andreas; 1.750 kr, Utmanare betalas till Hampus; 1.400 kr, Rover betalas
till Hampus; 850 kr.
§ 1474

Kårprogrammet

Kårstämma 11 mars
Mötet/dagen är delad i två; först själva årsmötet, och därefter (efter en kortare paus), ett
lägermöte inför sommarens läger i Vässarö.

Upplandskurserna
1:a och 2:a april. Cirka 15 deltagare från Enköping, med en uppskattad kostnad på 10.000 kr. I
denna kostnad har vi räknat med att vi kommer att få med några intresserade föräldrar. Vi
kommer att informera om möjligheten för föräldrar att delta i samband med kårstämman.
§ 1475

Övrigt

Ingvars begravning
Kåren hade en fanvakt vid begravningen.
Uthyrningar m.m.
Stugan hyrdes ut till ESK fotbollsförening 3-5/2. I hyra betalade de 2.500 kronor. Kåren ska
stämma av förra årets uthyrningar för att säkerställa att alla har blivit faktuerade.
S:t Örjan vill ha sin stämma 27/2 i kårstugan, och detta beviljas av styrelsen. Utan kostnad.
Håbo spårare vill hyra stugan den 24-25/3, och även detta beviljas av styrelsen. Utan kostnad.
Sankt Adai har lånat scoutstugan
De hyrde stugan den 27-28/1, och de var cirka 65 stycken. De var nöjda över vistelsen.
Eldningsförbud inne, men de eldade upp den gamla bastuväggen ute (med vårt godkännande).
Läger 2017
Mattias informerar: Bekräftelsen på anmälan har inkommit från Vässarö. Programönskemål ska
vara inlämnade/registreras till den 1:a april. Mattias delar ut ett tomt schema till respektive
avdelning där man kan fylla i sina önskemål. Förslagsvis kör hela kåren gemensamt ”Gula
spåret” som ”Ropande Scout” när samtliga scouter har kommit till Vässarö. Förslagsvis ser vi till
att det finns någon form av slöjdaktivitet där man kan komma och gå lite som man vill under
lägrets gång. Definitivanmälan 6:e mars. Slutanmälan till administrationen den 20/3.
Mer information om lägret kommer att ges i samband med kårstämman, efter själva stämman. I
samband med den generella informationen om lägret, bör vi också gå ut med information om att
det kommer att behövas folk (föräldrar) för skjutsar till och från lägret, samt till uppackning efter
lägret med mera.
Tält till fjällvandringen i sommar
Hampus har hittat ett tält; Bergans Trollhätta 3 (4.670 kronor styck), som han anser verkar
lämpligt att köpa in till kåren. Det skulle behövas 4 stycken tält för att täcka upp det antal scouter
som är anmälda till fjällvandringen.
§ 1476

Nästa möte 13 mars 2017

§ 1477

Mötets avslutande.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Linn Landgren

Berndt Kvist

Andreas Jonsson

