PROTOKOLL
ENKÖPINGS SCOUTKÅR
2017-08-19
Art

Minnesantekningar

Plats

Tjulstaholm

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, Jörgen Lindström, Erik WA

§1

Mötet öppnades

§2

Avdelningarna och Program.

Familjescouting; Var tredje vecka.
Spårare; Börjar den 30:e.
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, Hampus, Äventyrarna; Magdalena, Andreas,
Jörgen, Simon, Upptäckarna; Berndt, Axel, Magdalena, Erik, samt ev. Git. Spårare; Charlie,
Lina, samt Nina, Bosse, Bäver övergår till Familjescouting; Magnus, samt engagerade föräldrar
som deltar i familjescouting.
§3
Inventering Tjulstaholm
”Gamla vindskydden”: Det nya mindre vindskyddet ska byggas klart (längre utstickande tak,
tjärpapp på taket, väggar).
Äventyrarnas vindskydd: bygga färdigt taköverhänget, tjärpapp där det saknas, bygg färdigt
väggen, någon sorts reglar för att kunna fästa upp en press vid behov.
Utmanarna: ska ta fram ett förslag på en lämplig konstruktion som även bör fungera vid
vinterhajker (dvs med plats för eldstad).
Lägerbålsplatsen: lägga ut stockar och skapa bänkar runt eldstaden, samt upp i backen.

Hamnen: vi har fått flytbryggor som kan läggas i hamnen. Lite olika förslag om hur de ska
placeras. De måste dock först förflyttas ut till Tjulstaholm. Vi ska också se till att få ut den
optimistjolle som ligger på vinden till Tjulstaholm.
Allmänt; vi ska riva de gamla ställningarna för matborden, samt färdigställa de nya dassen med
förrådet. Det går också att elda ris.
§4

Kårprogrammet

Familjeknopen
Den 10 september. Vi får försöka hitta på kontroller utöver de som St Örjan har hittat på och
ansvarar för. Berndt skickar ut inbjudan.

§5

Övrigt

Läger 2017
Lägret diskuterades med avseende på trygga möten och den händelse som var där.
Kåren ska ta fram en plan på hut vi ska bi bättre.
§6

Nästa möte 28 aug 2017

§7

Mötets avslutande.

Sekreterare

Ordförande

Linn Landgren

Berndt Kvist

