PROTOKOLL
ENKÖPINGS SCOUTKÅR
2017-05-17
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

§ 1497

Mötet öppnades

§ 1498

Axel Bäcklund blev vald till justerare.

§ 1499

Föregående protokoll godkännes.

§ 1500

Avdelningarna och Program.

Bäver;
4 stycken registrerade Bävrar (1 patrull). Spårarna är 15 stycken indelade i 4 patruller. Vid
senaste mötet kom en ny bäverscout för att prova på en gång. Ungefär 17 stycken per träff totalt
(Bävrar + Spårare). Terminsavslutning någon fredag innan sommaren.
Spårare;
Se ovan
Upptäckare;
20 stycken scouter :4 patruller, 21 inskrivna scouter. De har övat inför att ta märken. 6 stycken
Upptäckarscouter deltog i tävlingen Upptäcktsresan. Vi hamnade på 5:e plats i tävlingen. Totalt
350 scouter deltog i Upptäcktsresan. Den årliga paddlingshajk utfördes förra helgen. Mycket lågt
vatten vilket bidrog till en lite omständlig hajk. Alla scouter verkar dock ha varit nöjda med
hajken.
Äventyrare;
28 registrerade scouter fördelade på 4 patruller. Cirka 4 nya scouter på sista tiden. På grund av
bortvalet av paddlingshajk, har de haft ett möte om samarbete, ett där de tillverkade
Paracordarmband, och ett äggmöte. Vid det senaste mötet har de arbetat med att färdigställa
segelbåten inför sommaren.
Utmanarna
17 registrerade, ungefär 10 scouter per möte. Patrullutmaningarna är färdiga, dock saknas
utvärderingen. Patrull Ruh planerade och genomförde en fågelskådningshajk. Patrull Puh var på
språkkafé på biblioteket. Båda aktiviteterna var mycket lyckade. Senaste mötet arbetade de med
båten.
Rover
7 stycken registrerade scouter. Arbetet med ombyggnationen av vinden har startat. Regling och
isolering står på tur.

§ 1501

Ekonomi

Läger ekonomi
Vi beslutar att vi ska öppna ytterligare ett konto på Sparbanken, kopplat till ett bankgironummer,
så att vi kan ha ett separat konto för exempelvis inbetalning av lägeravgifter. Kostnaden per år är
250 kronor.
Fakturera kommunen
Vi måste se till att vi skickar kvartalsvis fakturor till kommunen. Vi måste också gå igenom
inbetalningarna för att försäkra oss om att vi har fått in hyrorna som vi ska ha fått in till dags
dato.
§ 1502

Kårprogrammet

Arbetsdag scoutstugan
Vi kunde beta av hela listan med föreslagna uppgifter under fixardagen. Det kom 8-9 föräldrar
och förhållandevis många barn. Förhållandevis många Äventyrare på grund av en hajk förlagd
till samma helg.
S:t Georg
Gudstjänsten var lyckad med en fin insats av Äventyrararna i föreställningen. Cirka 600 kronor i
kollekten, och 2300 kronor i betalning för fikat. Allt går till sommarens hajk.
Kårhajken 3-4 juni
Återbruk av förrförra årets utskick som information inför hajken. Avdelningarna organiserar allt
var för sig, frånsett lunchen som är gemensam för kåren. Flagghissning, skattjakt (Axel),
lägerbål (Utmanarna), ”Ropande scout” (Hampus och Simon. 5 stationer), och lunch (Håkan och
Mattias. Hamburgare) ska organiseras av kåren. Märken ska färdigställas inför hajken
(Magdalena, Linn och ev. Mattias).
Sveriges Nationaldag 6juni
Berndt ansvarar för utskick till avdelningarna (avgångstid för tåget + tid för ”inlämning av
kaffebröd”). Linn skriver ut 100 broschyrer för/om Enköpings scoutkår. Vi enas om att två
stycken beach-flaggor ska köpas in inför Nationaldagsfirandet (cirka 700 kr/styck).
Ledaravslutning 12 juni
Hampus och Simon har idéer.
Hösten 2017-05-15
Genomgång av föreslaget program inför hösten. Datum ska justeras.
§ 1503

Övrigt

Uthyrning / Byte av hyresgäst
Mottagningsenheten utnyttjar egentligen inte lokalerna. Förmodligen kommer en enhet som
fokuserar på invandrande kvinnor som handarbetar och samtidigt har språkutbildning att ta över
lokalen inom kort, och förmodligen använda den året ut.
Tältinköp m.m.
Tälten till fjällvandringen + två Primustält är inköpta inför sommarens fjällvandring och läger.
Vi enas om att beställa ett partytält för bruk som kökstält, vid Nationaldagen med mera till en
kostnad om 7.995 kr. Berndt beställer å det snaraste.

Läger 2017
Mattias har varit på lägerkväll på kansliet. Kårens önskemål för program från alla avdelningar
har godkänts och är klart. Mycket trevligt möte. Mattias har förberett lite info och funderingar
inför rekresan som vi kan diskutera igenom under vistelsen, och som sedan kan delas ut till
scouter och föräldrar.
Fjällvandring Utmanare
Allt är klart inför fjällvandringen.
Kommunmöten
Linn informerade om Öppna Veckan och vi enades om att mer information ska ordnas som
underlag inför eventuellt deltagande för kårens del nästa år.
§ 1504

Nästa möte 12/6 2017

§ 1505

Mötets avslutande.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Linn Landgren

Berndt Kvist

Axel Bäcklund

