PROTOKOLL
ENKÖPINGS SCOUTKÅR
2017-06-12
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

§ 1510

Mötet öppnades

§ 1511

Simon Bernersson blev vald till justerare.

§ 1512

Föregående protokoll godkännes.

§ 1513

Avdelningarna och Program.

Bäver; (varannan söndag)
3 Bävrar blir spårare. Inga spårare går upp till Upptäckarna. Totalt blir de ca 22 stycken till
hösten. Detta innebär att det inte finns några bävrar alls till början av hösten, och det är därmed
till bävrarna det behöver rekryteras.
Spårare; (torsdagar)
Se ovan
Upptäckare; (onsdagar)
Cirka 8 stycken Upptäckare går upp till Äventyrarna till hösten. Det kommer då att vara cirka 15
upptäckare kvar vid höstens början.
Äventyrare; (tisdagar)
3 stycken Äventyrare går upp till Utmanarna, vilket lämnar 21 stycken + 8 nya Äventyrare till
hösten.
Utmanarna (torsdagar)
17 registrerade, 3 stycken går upp till Rover, och 3 nya tillkommer från Äventyrarna till hösten.
Rover (inga ordinarie möten, men oftast torsdagar)
7 stycken till hösten.
Ledare till hösten
Rover; behöver ingen ledare, Utmanare; Simon, Sara, Hampus, Äventyrarna; Magdalena,
Andreas, Jörgen, Simon, Upptäckarna; Berndt, Axel, Magdalena, Spårare; Charlie, Lina, Nina,
Bosse, Sara, Bäver; Berndt frågar om Magnus vill bli ansvarig för Bävrarna under hösten.
§ 1514

Ekonomi

Kårens ekonomi

Vi bör gå igenom kårens ekonomi; fakturor till kommunen, ersättning för utfört arbete på
Nationaldagen, uthyrningar av scoutstugan, med mera. Linn och Berndt sätter sig och går
igenom ekonomin inför nästa styrelsemöte.
Läger ekonomi
Mattias är huvudansvarig för att sammanställa lägerekonomin (Linn skriver ut listor). Första
fakturan på halva lägeravgiften har kommit. Förbrukningsmaterialet till lägret sätts upp på kårens
ekonomi.
§ 1515

Kårprogrammet

Kårhajken 3-4 juni
Totalt kom det ca 50 scouter scouter på hajken. Få äldre scouter (utmanare) som dök upp. Alla
aktivitererna gick bra (skattjakt och ropande scout, bra eld på lägerbålet). Det regnade på natten,
men det regnade inte in i tälten. Fint väder på Söndagen.
Sveriges Nationaldag 6juni
Portalen syntes bra, många barn blev nyfikna. 3 nya scouter rekryterades. 100 påsar såldes i
fiskedammen. Det såldes 300 korvar. Bra försäljning av fika. Total förtjänst 7.500 kr i vinst.
Hösten 2017-05-15
Genomgång av föreslaget program inför hösten. Datum ska justeras när distriktets datum har
sänts ut. Målsättningen är att samtliga avdelningsprogram är färdiga till upptakten (och skickade
till Andreas inför upptakten).
§ 1516

Övrigt

Tältinköp m.m.
Tältinköp inför lägret och sommarens vandring är avklarat.
Läger 2017
Programmönskemålen: förslagen från rekresan på Vässarö är inskickade, men ännu har ingen
återkoppling kommit.
Märket; vi kommer att prova en broderad variant för att få med så många detaljer som möjligt.
Sista planeringsdagen inför lägret; den 20/6 klockan 19:00.
Beslut om dag för packning fattas under ovanstående möte.
§ 1504

Nästa möte 19/8 2017

§ 1505

Mötets avslutande.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Linn Landgren

Berndt Kvist

Simon Bernerson

