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Dagordningen
Godkändes
Föregående protokoll
•

Styrelsen 9/4 lades till handlingarna.

Skrivelser
•
•
•
•
•

Idrottspolitiskt program från Katrineholms kommun. Möjlighet finns att till kommunen
inkomma med synpunkter fram till 20 juni. Tas upp på nästa styrelsemöte
Scouternas nyhetsbrev
Inbjudan till Scoutforum 13-15 september på Brittmäss, Gilwell
Lyckliga gatorna, inbjudan till gatufester 16 och 30/8 samt inbjudan till
sommarlovsaktiviteter.
Treklöver Gilwell 100-årsjubileum med olika aktiviteter på olika platser under året för de
som gått kursen.

Aktuellt från avdelningarna
•
•

Vilddjuren: Ann Filppu deltog på denna punkt. De behöver hjälp med strukturen och
förslag till program inför hösten.
Skogstrollen och Skogsrövarna har genomfört brouppgifter med Rävungarna och
Björnungarna som kommer upp till hösten.

•
•

Rovfåglarna har kört lite färre patrulluppgifter och roterat mer inom gruppen. Tre går
upp till Knappast.
Knappast, stabilt med 10-15 utmanare per möte

Medlemsläget och Scoutnet
•
•

•

•

Brytpunkten för de som inte betalt medlemsavgiften för HT2018 har passerat.
Fler avanmälningar har inkommit de senaste dagarna efter att personliga påminnelser gått
ut till de som inte betalat medlemsavgift för VT2019 eller haft fel adress registrerad i
Scoutnet.
Påminnelse har gått ut till ansvariga avdelningsledare om vikten av att rapportera till
medlemsregistreraren när de hör att någon scout slutar då alla inte använder sig av
avanmälningsformuläret.
Kåren har fått revision på statsbidragsansökningarna för samtliga patruller i kåren för
2018.

Inför hösten
•
•
•

Diskussioner om rekryteringen och ledarläget. Inbjudan har gått ut till ansvariga
avdelningsledare att delta på kommande styrelsemöte 11/6.
Brouppgifter för scouterna poängterades.
Förslag om att ha ett informations- och introduktionsmöte för föräldrar och vuxna i
början av terminen. Husby Rekarne hade detta i höstas med gott resultat.

Ekonomi
•
•

Tälten är betalda. Slutnotan blev 60400:- för 15 tält.
Jamboreegruppen har fått 2000:-/deltagare, totalt 24000:- från Scouterna Sörmland. Lena
betalar ut detta till deltagarna.

Läger 2019 och 2020
•
•

Wild Scouts 30/5-2/6. Från kåren kommer mellan 65-70 scouter och vuxna att vara med
på lägret Totalt deltar ca. 170 personer.
Distriktet har Dalacamp som förslag till läger 2020.

Scoutgården, Scoutstugan, material
•
•
•

Inget nytt om larminstallationen.
Bryggan och eldplatser är fixade vid Scoutstugan. Stockarna till eldplatsen på baksidan ska
korrigeras.
Det har brunnit under Vargens kåk. Det fanns spår efter fest. Händelsen är polisanmäld.
Diskussion om tätare kontroll från vår sida. Ingen ved ska längre lämnas vid vindskyddet.
Maria pratar med Daniel då hon var på plats då branden upptäcktes. Förslag på att
sommarjobbarna kan bära upp grus till platsen för att ”brandsäkra” marken under
vindskyddet och runt eldstaden.

Övriga aktuella, kommande aktiviteter
•
•
•
•
•

Katrineholm Pride. Kåren anmäler att vi vill ha en startplats i Pridetåget 25/5.
Nationaldagen. Vi är öppna för att hissa flaggorna i Stadsparken och mail skickas till
Knappast om deltagande i fanborgen.
Summercamp v.27. Pelle och ev. Anna-Karin, håller i kårens aktiviteter tillsammans med
fyra sommarjobbare.
Katrineholmsveckan 5/8.
Höstplanering 25/8. Pelle och Pierre håller i planeringen. Åsa frågar Siv om hon kan fixa
lunch.

Övriga genomförda aktiviteter
•
•
•

•

•

Majblommeförsäljning en har gått sämre än förra året och en orsak kan vara att
avdelningarna inte sålt på sina veckomöten då påsklovet kom emellan.
S.t Georg 23/4. Många scouter och vuxna deltog. 1231:- samlade sin till Scouternas
världsfond. Massor med scoutskjortor och halsdukar såldes.
Valborg 30/4. Mindre folk och färre barn i fackeltåget än vanligt. 7970:- i vinst från korvoch kaffeförsäljningen. Diskussion om miljöaspekten av fyrverkerier. Vid återkoppling till
kommunen ska vi väcka frågan om lasershow som alternativ inför kommande år.
Föreningskonferens 4/5. Pelle deltog och bevakade våra intressen genom att bl.a. lyfta
fram att andra föreningar än idrottsföreningar finns i kommunen. Val till kommunens
idrottsstrategiska grupp genomfördes.
DM 4-5/5. Blandade patruller från Katrineholm deltog. Rävungarna kom på 2:a plats,
Skogsrövarna på en hedrande 8:e plats och Knappast kom på 4:e plats.

Övriga frågor
Åsa informerade om att hon fått frågan om att ingå i presidiet till NSF:s förbundsstämma i höst
och att hon tackat ja.
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