Katrineholms Scoutkår
Protokoll
Styrelsemöte
2020-02-27
________________________________________________________________________
Närvarande: Pelle Andersson, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken, Pierre Karlsson, Roland
Eriksson, Karin Augustsson Lindblad, Andreas Johansson
Frånvarande: Ulrika Gustafsson, Sigge Tolbäcken Eliasson, Anette Magnusson, Maria Kjellstedt
Adjungerad: Ola Eklund
Dagordning
•

Godkändes.

Föregående protokoll
•

Styrelseprotokoll från 2020-01-28 lades till handlingarna.

Skrivelser
• Scouternas nyhetsbrev januari och februari.
• Information från distriktet inklusive kallelse till stämma.
• Information från utvecklingskonsulent Fredrik Kadesjö om vad som är på gång.
• ICA Maxi: Inbjudan till seminarium 2/3 och Maxifest 12/3.
• Förfrågan från RFSL Katrineholm om att vara trafikvakter på Prideparad 9/5 kl. 12:3014:30. Vi avstår då vi har fler andra aktiviteter under helgerna i maj.
Avdelningarna
•
•
•
•
•
•
•

Björnungarna: Hajk på gång. Badat i Duveholmshallen.
Rävungarna: Hajk på gång. Badat i Duveholmshallen.
Skogstrollen: Hajk på gång.
Skogsrövarna: Hajk på gång.
Rovfåglarna: 7-9/2 Faluhajk med 29 deltagare varav 20 scouter. De bygger två
sågbockar som alla kan använda.
Knappast: Shoppinghajk genomförd. Två personer har varit på ensamhajken ”Inga jävla
mesar-hajken”
Familjescouterna:

•

Vilddjuren: Några har slutat. Pelle kommer att närvara på kommande möte.

Kårstämma 11/3
Kallelse med förslag till dagordning finns anslagen på anslagstavlan i Scoutgården enligt
stadgarna. Kommer att läggas ut på hemsidan.
Handlingar:
•
•
•
•
•

Verksamhetsberättelse utskickad. Synpunkter meddelas till Åsa senast helgen.
Ekonomihandlingarna klara.
Revisionsberättelsen ännu inte inkommen.
Verksamhetsplan och budget.
Valberedningen är underrättad om de val som ska hållas.

Beslutar att föreslå stämman att avsätt 50000:- från överskottet i balansräkningen till
Fastighetsfondon.
Beslutar att föreslå stämman att anta budgeten enligt bilaga med ändring att posten för lokaler
ändras till 100000:-.
Läger 2020- Dalacamp 9
•
•
•

Cirka 10 upptäckare, 10 äventyrare och 10 ledare har i dagsläget anmält sitt intresse.
Förlängd anmälningstid till 12 mars för kårens medlemmar. Information går ut via
hemsidan och de olika avdelningarnas maillistor mm.
Kåren är anmäld och har framfört önskemål om att få bo i by i anslutning till våra
grannkårer.

Scoutgården, Scoutstugan, material
•
•
•
•

Oklart om Mats O. ännu fått frågan om inköp av kajaker. Uppföljning inför stämman.
Det händer något med larmet. Fortsättning följer..
Toarenovering. För att kunna få en realistisk kostnadsbild behöver vi bättre precisera
omfattningen av renoveringen.
Skjul/garage. Priset beror mycket på vilken grund vi vill ha. Ett mycket ungefärligt pris är
80-100 000:- med gjuten platta, 50 m² . Mycket fördelaktigt att fråga Byggprogrammet på
KTC.

Ekonomi
•

Bidragsmöjligheter Rotary. Pelle kommer att besöka ett av deras styrelsemöte.

Övriga aktuella kommande aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•

Kretsträff, Vadsbro-Blacksta 10/3. Andreas och Lena åker.
Distriktsstämma Flen 24/3, ombud väljs på kårstämman.
Summercamp och feriearbetare. Pelle undersöker om det finns handledare vilket är en
förutsättning för att kunna ”få” feriearbetare från kommunen.
St George. Gilles kan grilla korv.
Valborg. Ännu inget definitivt besked från kommunen efter att Ulrika och Agneta
framfört vårt förslag.
Jubileumshajken. Fler personer behövs till planeringsgruppen.
Nationaldagen. Äventyrarna bör i första hand hissa flaggorna och de kommer att öva.
Knappast får ansvaret för fanborgen.
Eventuellt utbyte med tyska scouter i samband med nationaldagen. Pelle har kontakt med
dem. Viktigt att vi kan erbjuda någon scoutaktivitet. Sammanfaller tyvärr med
studentavslutningen.

Övriga genomförda aktiviteter
•

Utbildning Anpassat ledarskap 2/2. Webbkursen gjordes tillsammans. 5 deltagare.

Övriga frågor
•

Åsa informerade om att avdelning Kungsleden från Svenska kontingenten på World
Scout Jamboree 2019 ska ha återträff i Katrineholms scoutkår 1-3/5.

Sekreterare

Ordförande

Åsa Tolbäcken

Pelle Andersson

