
Hej 
I tisdags körde vi igång scouternas hösttermin.  
Under tiden som scouterna hade sitt möte, så passade vi på att hålla lite information till 
föräldrarna. 
För er som inte var där så kommer här en liten sammanfattning av vad vi pratade om. 
 
Fixardag: 
5 september med start kl. 9 på Lantmannagatan 2 i Tommarp 
Scouterna skall flytta all verksamhet från scoutgården på Lantmannagatan 2, Tommarp till 
Bygdegården. 
Vi tar gärna emot all hjälp vi kan få med flytten. Material skall transporteras både till bygdegården 
och till tippen. Är där någon som kan ställa upp med släp eller pickup så får ni gärna det. 
Vi bjuder på fika under dagen.  
 
Scoutkläder: 
Önskemål har framkommit från ledarna att det vore trevligt om alla som har scoutkläder använder 
dom på scoutmötena. 
Är det någon som inte har scoutkläder och önskar beställa så kommer vi att göra en gemensam 
beställning från scoutshopen under hösten för att slippa fraktavgiften som annars är hög. 
Utbudet av vad som finns att beställa kan ni se under https://www.scoutshop.se/ 
Separat mail kommer angående gemensam beställning. 
 
Läger: 
Det planeras för en Scoutjamboree i Åsum utanför Kristianstad, 31 juli-7 augusti 2021. 
https://jamboree.se 
Alla hoppas ju givetvis på att coronapandemin har lagt sig till dess och att lägret kan 
genomföras. 
Lägret arrangeras för upptäckare och uppåt. 
För spårarna har vi i så fall tänkt att anordna en heldag på lägret, så dom också kan få uppleva hur ett 
stort läger ser ut. 
Ambitionen är att vi skall åka på lägret och med hopp om att ledare kan få semester denna vecka, 
annars finns det kanske någon förälder som kan ställa upp o följa med och hjälpa till. 
Anmälan skall vara inne senast den 31 januari 
Lägeravgiften är satt till 3000kr/pers.  
Vi återkommer med mer information.  
 
Försäljning: 
Diskussion av att fortsätta med försäljning för att få in pengar till lägeravgiften. 
Intjänade pengar kommer att fördelas så rättvist så möjligt på respektive scout utifrån hur mycket 
man har sålt  
Önskemål fanns att sälja från två olika företag, så vi har tagit beslut om att sälja från 
https://www.kakservice.se  samma som i våras och https://www.delikatesskungen.se 
Försäljningsmaterial kommer att delas ut vid nästa möte. 
Produkterna från delikatesskungen kommer att levereras v 48. Ett tips är om ni känner någon 
företagare som kan vara intresserad av att köpa och ge sina anställda i julklapp. Kvitto kan fixas så 
företagaren kan dra av för kostnaden. 
 
Familjeläger: 
En koll om det fanns intresse för ett familjeläger till våren. Även här så får corona styra givetvis. 
Vi kommer att skicka ut några alternativa datum och kolla av om intresse finns innan vi bokar plats o 
tid. 
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Ny hemsida: 
Fr.o.m. 200825 
https://tommarp.scout.se 
Gå gärna in o titta.  
 
Facebook: 
Kåren har två facebook sidor. En officiell och en där man får ansöka om medlemskap. 
Ansök gärna om medlemskap på den slutna sidan.  
Här lägger vi ut information och bilder från möten o läger. 
Skicka ett meddelande på messenger till Ing-Margret Svensson när ni ansöker om medlemskap så jag 
vet vem ni är. Annars kan ni riskera att inte bli godkända som medlemmar. 
 
Kontaktuppgifter: 
För er som lämnat kontaktuppgifter, hälsouppgifter tidigare terminer. Tänk på att uppdatera om det 
skett förändringar sedan ni fyllde i formuläret. 
 
Ledare: 
Finns det någon som vill bli ledare eller känner någon som vill bli ledare eller om man kan ställa upp o 
hjälpa till på möten så hör av er. Ledare är en bristvara och vi tar gärna emot fler. 
 
Kunskapsbank: 
Meddela gärna vad ni kan hjälpa till med på möten, fixardagar mm. Det kan vara allt från yrke, 
specialintressen, hobbys som ni kan vara av intresse. 
 
Det var allt för denna gång. 
Har ni frågor och funderingar så är ni välkomna att höra av er till någon av ledarna eller styrelsen. 
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