Katrineholms Scoutkår
Protokoll
Styrelsemöte
2019-08-12
________________________________________________________________________
Närvarande: Pelle Andersson, Anette Magnussen, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken, Karin
Augustsson Lindblad, Sigge Tolbäcken Eliasson, Maria Kjellstedt, Pierre Karlsson, Ulrika
Gustavsson, Christina Eriksson, Roland Eriksson
Dagordningen
•

Godkändes

Föregående protokoll
•

Inget protokoll fanns att godkänna.

Skrivelser
•
•
•

Södermanlands scoutdistrikts nyhetsbrev
Scouternas nyhetsbrev juli- fokus på Scoutforum
Julförsäljning

Beslutade att kåren endast säljer scouternas julsaker på årets julmarknad.
•

Inbjudan till informationsmöte från ”Världens barn”. Christina går på möte i Mariakyrkan
15/8.

Scoutgården, Scoutstugan, material etc.
•

Scoutstugan- Inbrottsförsök har skett i förrådet. Inget stulet från boden men taket, lås
och segelbåt är vandaliserat. En aluminiumkanot saknas. Daniel föreslår att taket byts på
boden.

Beslutades att köpa material till nytt tak till boden under förutsättning att arbetet kan göras
kostnadsfritt. Om inte måste offert begäras in.
Utbildning
•

Ansökan om bidrag till Treklöver Gilwell-utbildning har inkommit från Helena Hellkvist
Karlsson.

Beslutades att bifalla hennes ansökan. Se bilaga.
Ekonomi
•
•

Aktivitetsrapportering till Sensus. Pelle tar tag i detta.
Annonsering inför terminsstarten.

Beslutades att annonsera i Katrineholms Kuriren en vardag och i ett nummer av KK Extra och
till detta avsätta 12700 plus moms samt cirka 1000 kronor för produktionen av annonsen.
Höstplanering 25/8
•

Pelle och Pierre förbereder. Siv fixar lunch. Föräldrar som vill bli ledare bjuds in.

Övriga aktuella, kommande aktiviteter
•
•

KO-träff 9/9
Scoutforum på Brittmäss 13-15/9. Deltagare från 15 år är välkomna. Sista anmälningsdag
31/8. Deltagaravgift 300 kronor/person.

Övriga genomförda aktiviteter, deltagande etc.
•
•
•
•
•

Feriearbetare vecka. 25-27. Martin, Thea, Emil och Olle.
Lyckliga gatorna- sommarlovsaktiviteter. Kåren har deltagit två eftermiddagar och för
detta fått totalt 6000 kronor.
Summer Camp v.27. Sommarjobbarna och tre äventyrare hjälpte till.
World Scout Jamboree 2019. 12 scouter, en ledare och en IST har deltagit från
Katrineholm.
Katrineholmsveckan, Barnens dag 5/8 i Stadsparken. Mycket folk men mindre plats att
vara på än tidigare.

Övriga frågor
•

Inga övriga frågor.

Ordförande

Sekreterare

Pelle Andersson

Åsa Tolbäcken

