PROTOKOLL
ENKÖPINGS SCOUTKÅR
2017-03-20
Art

Styrelsemöte

Plats

Scoutstugan

Närvarande

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

§ 1478

Mötet öppnades

§ 1479

Axel Bäcklund blev vald till justerare.

§ 1480

Föregående protokoll godkännes.

§ 1481 Besök från kommun, 6 juni.
Tom Stråle från kommunen berättade om nationaldagsfirandet. Han ville gärna ha
”scoutfotografier” som kan användas i marknadsföringen inför firandet. I övrigt får vi stå på
samma ställs som förra gången, och har även blivit lovade en något större plats, så att vi kan stå
samman med S:t Adai. Tom berättade också att det fanns gott om pengar att söka från
kommunen i integrationssyfte.
§ 1482

Avdelningarna och Program.

Bäver;
Oförändrat sedan förra gången… 6 stycken registrerade Bävrar (1 patrull). Spårarna är 22
stycken indelade i 4 patruller. Charlie tackar också de som gick in som ledare för Spårare/Bäver
när Charlie och Lina var bortresta. Barnen tyckte att dessa möten också var lyckade.
Spårare;
Se ovan
Upptäckare;
23 stycken scouter :4 patruller, 21 inskrivna scouter. De flesta kommer vid varje möte. Hajk i
Tjulstaholm föregående helg, ungefär 10 scouter var med (fler anmälda, men några blev sjuka).
Äventyrare;
22 registrerade scouter fördelade på 4 patruller. De flesta kommer varje gång. Mötet Pizzan är
avklarat. De har arbetat med yxa och såg – har sågat ned träd och huggit upp ved.
Utmanarna
Ungefär 7-8 scouter per möte. Ett möte med där man har diskuterat möjliga patrullutmaningar,
det vill säga ett projekt med ett visst tema som ska genomföras under en rad olika möten.
Bromöte och brohajk har genomförts tillsammans med de blivande utmanarna (nu Äventyrare) –
båda var mycket lyckade! Enligt preliminäranmälan till sommarens fjällvandring kommer
omkring 15 personer att komma med. Utmanarna kommer att ansvara för fikat till S;t Georg (23
april), och därmed ta förtjänsten för fikat. De kommer även att ansvara för att sätta samman ett
program inför dagen.

Rover
7 stycken registrerade scouter. De hoppar in mycket som hjälpledare i de olika avdelningarna.
De har dock ännu inte genomfört någon egen aktivitet.
§ 1483

Ekonomi

Kostnader för utlägg till kassören.
De som har utlägg som de ännu inte har lämnat in för redovisning, bör göra detta snarast.
Budget 2017
Vi misstänker att de 35.000 kr som är budgeterat för nyanskaffning av utrustning till kåren är
något i underkant. Vi ska kolla upp kostnaden för införskaffning av 2 st kökstält, samt Primustält
(6 personer) för bruk i samband med lägerverksamhet. Beslut om vad vi kommer att köpa, fattas
i samband med nästa styrelsemöte.
§ 1484

Kårprogrammet

Kårstämma 11 mars
Det kom mycket få som närvarande vid kårstämman. Möjligen skulle man kunna få fler av
scouterna att närvara vid stämman om man såg till att man fick ett märke för deltagande
(årsmärkt demokratimärke). Förslagsvis har vi nästa år ett separat möte för den sommarens läger.
Distriktsstämman 26 mars
Anmälda till årets distriktsstämma är Andreas, Hanna, Elsa, Magnus, Berndt och Magdalena.
Upplandskurserna 1-2 april
Cirka 40 personer är anmälda hittills detta år. Tre från kåren är anmälda hittills, men förmodligen
kommer ytterligare personer anmäla sig.
Arbetsdag scoutstugan 22 april
Håkan ansvarar för planeringen inför arbetsdagen, och kommer att presentera detta i samband
med nästa styrelsemöte. Han kommer dock inte kunna närvara vid själva arbetsdagen.
S:t Georg 23 april
Utmanarna ansvarar för årets S:t Georgsfirande (fikat, program, utskick med mera).
§ 1485

Övrigt

Vår hyresgäst / besiktning av kommunen
Våra hyresgäster utnyttjar i princip inte lokalerna – de står mest tomma. En person från
kommunen har under föregående vecka kommit och slutbesiktigad lokalerna. Lokalen är därmed
godkänd för bruk i kommunal verksamhet.
Byte av lås i scoutstugan
Håkan har fått en offert för kostnaden för att byta ut samtliga lås, inklusive nya nycklar (ca 15
nycklar), till scoutstugan. Kostnaden beräknas hamna på cirka 12.000 kr. Vill man ha ytterligare
nycklar kommer kostnaden förmodligen öka något, men det kan vara värt investeringen eftersom
det är viktigt med god/smidig tillgång.
Styrelsen enas om att vi borde gå vidare med en beställning, och accepterar därmed offerten.

Läger 2017
Ännu så länge är det 12 stycken anmälda till sommarens läger.
Kommunens Naturvårds- och Friluftsråd.
§ 1486

Nästa möte 17/4 2017

§ 1487

Mötets avslutande.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Linn Landgren

Berndt Kvist

Axel Bäcklund

