PROTOKOLL
ENKÖPINGS SCOUTKÅR
2017-09-25
Art

Styrelsemöte

Plats

Scoutstugan

Närvarande

Berndt Kvist, Magdalena Nadelius, Johan Almhed, Andreas Jonsson, Håkan
Eriksson, Git Roxström, Hampus Westman, Matias Johansson, Linn Landgren,
Simon Bernerson, Charlie Båvensjö, Bo Wannberg, Axel Bäcklund, Jörgen
Lindström, Erik Wikner Almhed, Alice Holmquist.

§ 1528

Mötet öppnades

§ 1529

Axel Bäcklund blev vald till justerare.

§ 1530

Föregående protokoll godkännes.

§ 1531

Avdelningarna och Program.

Familjescouter;
Program saknas inför höstens aktiviteter, och kommer inte heller att redovisas i detalj eftersom
aktiviteterna improviseras fram vid varje möte. De träffas var tredje vecka. Ett möte utan ledare
(Magnus sjuk) ute i Tjulstaholm den 17/9. Ett program som i alla fall innehåller datum för
planerade möten bör dock ordnas, så att eventuella nya deltagare har någon information att utgå
ifrån.
Spårare;
30 medlemmar. 4 möten sedan starten, omkring 25 scouter per möten. Eventuellt kan/ska några
scouter flyttas upp till Upptäckarna. Exakt hur, om och när det ska ske får diskuteras vidare. De
har gjort patruller, har varit på lekplatsen Fanna Mosse, arbetat lite med första hjälpen,
matlagning (hajkbomb), samarbetsövningar, karta och kompass, hur ett stormkök ser ut. Kniv,
hajk vid Brandskogsskeppet, Harry Potter disko, kommer längre fram under hösten. När det
gäller kniv bör det på denna nivå snarare röra sig om att tälja/arbeta förnuftigt med en kniv,
snarare än att börja arbeta med knivbeviset.
Upptäckare;
Har ökat i antal, och är nu cirka 17 stycken, fördelat på tre patruller. Förbereder sig för
flottsegling (segel och åror har förberetts), med övernattning i Tjulstaholm.
Äventyrare;
24 scouter på pappret, dock något färre under de senaste mötena. Patrullerna har haft, och
kommer att ha, flera möten där de bara träffas inom patrullen. De arbetar med märket
Världsförbättrare, och har varit hemma hos olika scoutfamiljer, varit på språkcafé, med mera.
Utmanarna
På senaste mötet var de 18 stycken, 16 medlemmar på pappret. Möte där utformandet av kåtan i
Tjulstaholm diskuterades. Möte i Gånsta. Hajk i samband med Familjeknopen, där de också
fungerade som funktionärer. Möte i Bredsand där de kanderade äpplen och spelade kubb.
Representanterna från Enköping kom på tredje plats i årets Luffarhajk!

Rover
8 stycken. Ännu så länge inget möte.
Inrapportering av medlemmar
20/9 skulle de scouter som byter avdelning vara inrapporterade. Första fakturan går ut sista
september, nästa sista oktober.
Antalet medlemmar som finns angivet i Scoutnet stämmer inte överens med det faktiska antalet
scouter på mötena. Detta bör kontrolleras så att siffrorna stämmer.
§ 1532

Ekonomi

Läger ekonomi Vässarö
Vi avvaktar med detta till ett möte längre fram under hösten.
Avdelningspengar
Familjescouting; Magnus får ansöka om pengar/ersättning för verksamheten. Spårare: 25
scouter. Upptäckare; 17 stycken. Äventyrare; 24 stycken. Utmanare; 16 stycken. Rover 8
stycken. Även Rover bör ansöka om pengar i den mån det behövs. Detta sammanställs, och
utbetalas sedan inför höstens aktiviteter.
Kommun bidrag
Hampus kollar upp slutdatum för anmälan.
§ 1533

Kårprogrammet

Familjeknopen
8 patruller deltog i tävlingen. 2 stycken från St. Örjan närvarade (en sjuk). Sonja och Saga vann.
Vi upplever att musten har gått ur denna tävling, med ett lågt deltagande. Vi bör diskutera detta
med St Örjan nu under hösten inför nästa år, för att eventuellt hitta en annan form på tävlingen,
alternativt upphöra med den.
Fixardagen 11 nov
I samband med fixardagen kommer Upptäckare, Äventyrare och Utmanarna ha hajk i
Tjulstaholm. I hajkinbjudan bör man trycka på att föräldrarna stannar kvar ute i Tjulstaholm i
samband med att man skjutsar till hajken, och delar i fixardagen, innan de åker hem igen. Berndt
ställer samman en lista på vad som ska göras, samt vilka verktyg som behövs.
§ 1534

Övrigt

Läger eko
Lördagen den 18/11. Start klockan 10:00. Genomgång av både fjällvandringen och sommarens
läger på Vässarö. Korvgrillning.
Hyresgäster
Stor aktivitet i lokalen varje dag i veckan. Ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass.
Hyresgästerna har haft frågor när det gäller källsorteringen i köket. Källsorteringslådorna i köket
måste märkas, och så måste de tömmas regelbundet.

Stugan, Nycklar
Antalet nycklar, och antalet personer som innehar nycklar, är tillräckligt.
Tjulstaholm
De nya flytbryggorna är på plats, och ska sedan ligga i hela vintern. En av de äldre flytbryggorna
måste repareras, de andra två är fullt fungerade.
Utmanarnas bygge av kåta i Tjulstaholm:
Axel och Erik presenterar planerna inför bygget av en kåta i Tjulstaholm, med hjälp av Simon.
Planerna kommer att diskuteras vidare under kommande möten. Ett av förslagen som
framkommit är att ta en av tältkaminerna och använda den i kåtan, för att minska den yta som
annars skulle krävas kring en eldstad, samt att det blir mer värmeeffektivt och kommer att ryka
in mindre. Berndt kommer att försöka närvara vid något av de framtida planeringsmötena.
Läger 2018
16/10 kommer representanter från samtliga kårer till Enköping rörande diskussioner kring ett
distriktsläger 2019. Diskussionen ska röra val av plats för lägret. Hampus representerar
Enköpings scoutkår vid mötet. Efter detta möte, när vi vet var lägret 2019 kommer att vara, kan
vi diskutera var Enköping ska ha sitt läger 2018.
§ 1535

Nästa möte 23 okt 2017

§ 1536

Mötets avslutande.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Linn Landgren

Berndt Kvist

Axel Bäcklund

