PROTOKOLL
ENKÖPINGS SCOUTKÅR
2017-11-27
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.

§ 1537

Mötet öppnades

§ 1538

Axel Bäcklund blev vald till justerare.

§ 1539

Föregående protokoll godkännes.

§ 1540

Avdelningarna och Program.

Familjescouter;
Just nu har de ingen känd verksamhet.
Spårare;
32 scouter enligt Scoutnet, ca 25 stycken per möte. Harry Potterkalas/disko 3/11, mycket lyckat!
Scouterna var glada och ville göra om det. De har haft reflexspår, och möten med lite olika
teman. Just nu en mycket stor grupp fördelat på antalet aktiva ledare, men det kommer att bli lite
bättre till hösten när cirka 15 stycken går upp till Upptäckarna. 3 stycken som vill börja till
hösten.
Upptäckare;
Fixardagen och hajken förlöpte väl. Några gjorde sin första hajk. De eldade, släpade stockar. Tre
patruller, och det fungerar bra. 15-20 stycken per mötet. De har haft möte med simning, knopar,
förberedelser inför hajken.
Äventyrare;
Hajk i samband med fixardagen. De fick för lite handledning periodvis. Dock lyckat i stora drag.
De byggde lite med vindskyddet, hjälpte till att elda, och hjälpte till med bryggorna. Några
visade intresse för att åka dit ”på egen hajk”. De har haft möte med invigning av 9 stycken, möte
inför hajken, mötet tårtan.
Utmanarna
Mellan 8-12 scouter per möte. Förra mötet bakade de olika sorters bakverk, med varierande
resultat. De olika patrullerna har ansvarat för ett möte var. Innan detta också möten med
planering inför de respektive patrullmötena. Hajk i samband med fixardagen. De har varit ute tre
helger i Tjulstaholm för att arbeta på Kåtan; gjutning av betongfundamentet till spisen, och
ramverket till golvet, samt ha påbörjat läggandet av golvet. Tre Utmanare hjälper också till som
hjälpledare inom de yngre avdelningarna.
Rover
Ingen aktivitet för tillfället.

Vårens program
Familjescouting: behöver få mer hjälp under våren för att få mer struktur på verksamheten.
Eventuell borde vi försöka se till att få hjälpledare från Utmanarna.
Spårare: 2-3 stycken som eventuellt vill gå upp till Upptäckarna redan under våren, resten går
upp till hösten.
Upptäckare: är beredda på att ta emot de Spårare som eventuellt vill gå upp under våren.
Äventyrarna: allt fungerar bra.
Utmanarna: allt fungerar bra.
Rover: Två arbetsdagar kommer att planeras av Berndt under våren när nya rummet ska byggas
och färdigställas.
§ 1541

Ekonomi

Läger ekonomi Vässarö
Det blev mycket bra respons på de utskick som Mattias skickade ut när det gäller uteblivna
betalningar av lägeravgiften. Baserat på den budget som gjordes innan lägret, så har vi legat på
de omkostnader som förväntades. Det som kostade mer än väntat var parkeringsavgiften. Totalt
sett gick lägret +-0 . Resultatet skickas till kassören.
Ekonomi fjällvandring
Uträkningen klar enligt Hampus. Resultatet skickas till kassören.
Redovisa utlägg före 15 dec till kassören
Informationen har gått ut till berörda.
Föreningsbidrag och bidrag från Scouterna
Hampus har pratat med kommunen idag. Vi vet ännu inte vilket besked han har fått. Detta
innebär att redovisning av antalet möten sommaren 16 till sommaren hösten 17 måste redovisas
snarast. Eftersom det är ändrade datum, måste vi få nya rutiner så att antalet möten kan
sammanställas och redovisas redan i augusti (det är juli-juli som ska redovisas).
Bidraget från scouterna bygger på kalenderår, har inget att göra med antalet sammankomster,
utan bygger på antalet årsmöten med patrullerna som hållits under året. Det är detta som måste
sammanställas.
§ 1542

Kårprogrammet

Fixardagen 11 nov
Det blev lyckat, men det var ganska dålig uppslutning vad gäller föräldradeltagandet. Vi ska
försöka förbättra oss vad gäller utskick inför nästa år, så att fler föräldrar dyker upp. Bryggorna
drogs upp och oljades, massor av ris eldades upp, vindfällen sågades upp och togs tillvara, det
lilla vindskyddet färdigställdes, och gjutningen av fundamentet till kåtan inleddes.

Första Advents försäljning på torget
Lördag:
Äventyrarna kl. 10-12
Utmanarna kl. 12-14
Spårarna kl. 14-16
Söndag:
Upptäckarna kl. 11-13
Styrelsen kl. 13-15
Vi ska sälja korv med bröd, kaffe, glögg, pepparkakor, festis.
Terminsavslutning 16 dec
Äventyrare och Utmanare organiserar terminsavslutningen och kommer med inbjudan.
Kårprogrammet våren 2018
Vi går igenom förslaget på kårprogrammet för våren 2018.
§ 1543

Övrigt

Läger eko 2017 och Fjällvandringen på kårstämman
Detta har vi kommit överens om.
Fejden flyttas till våren
Det blev missförstånd när det gäller datumet för Fejden under hösten -17. Vi fick klart för oss
datumet lite för sent, och när vi väl insåg vilket datum det gällde, hann vi inte få ihop scouter i
nog stort antal, och datumet var också lite olägligt med tanke på närheten till vecka 44 då många
scouter redan var bortresta. Om Fejden inte hade ställts in, hade Enköping enbart kunnat bidra
med 3-4 scouter. Hur kommunicerar vi detta till Håbo på ett bra sätt?
Läger 2018, Lägerinfo till scouterna
Vi ska gemensamt fundera kring var vi ska ha sommarens läger, och vilken typ av läger vi vill
ha.
Uppräkning av hyra / hyresgäster
Linn tar reda på hur man räknar upp hyran i enlighet med konsumentprisindex inför årsskiftet.
Scouter besöker England 6 Dec
Berndt (samt Simon, Elsa och Hanna) har blivit inbjudna till att delta i en internationell träff i
England med syftet att diskutera någon form av utbyte under läger framöver. Styrelsen blir
tillfrågad om man får ta 1000 kr per deltagare ur internationella potten. Detta beviljas.
Kårens hemsida på en ny plattform enligt tidigare styrelseprotokoll. Vi går vidare och utvecklar
kårens hemsida.
Komplettering av utrustningen till köket; stekpannor, spisskrapa, lock till mickrovågsugnen.
Styrelsen godkänner inköp av nya stekpannor, och ett lock till micron.
Inköp av fler lyktor. Styrelsen godkänner inköp av 15 nya lyktor av god kvalitet.

Inköp av kartor. Styrelsen godkänner att kartor köps in vid behov när avdelningar ska ut på
hajker där så krävs.
Pimustälten. Vi ska prova att returnera ett av Primus 4-mannatälten, och införskaffa 2 stycken 6mannatält. Hampus delegeras detta uppdrag.
§ 1544

Nästa möte 8 januari 2018

§ 1545

Mötets avslutande.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Linn Landgren

Berndt Kvist

Axel Bäcklund

