
Kärna Scoutkår av

Scouterna Styrelse/Ledarmöte, scoutgården
 2014-04-06

Närvarande: Camilla Persson (CP), Alf Djurberg (AD),  Jan Lindell (JLi), Håkan Dahllöf (HD), Therese Magnusson (TM).

1. Mötets öppnande. Mötet öppnas av CP

2. Val av sekreterare.  Till att föra dagens protokoll utsågs HD.

3. Föregående protokoll. Protokoll från 140302 genomlästes och öppna frågor återkommer i dagens möte. 

4. Distrikt och Förbund. Helgens stämma har beslutat om nytt namn för det sammanslagna distriktet, som nu heter 
”Nordöstra Götalands Scoutdistrikt”. Arbetsgrupp är tillsatt för nytt märke/logo. Den 15 maj kommer vår 
distriktskonsulent, Anna, att besöka kåren. Vi måste säkerställa att så många ledare som möjligt deltar vid detta möte.

5. Rapport från avdelningarna. Inget nytt att rapportera men Spårare 2 som hade hajk i helgen, efterfrågar fler hajker 
och gärna två nätter.

6. Majblommor 2014.  Säljstart är den 8 april. Scouter som vill sälja och har målsmans medgivande kan hämta ut väska 
i Scoutgården måndag den 7 april.

7. S:t Georg 2014. Kåren bjuder in till firande onsdag den 23 april kl 18.30. Alf tar på sig att beställa halsdukar och 
märken. Spårare 2, TM, meddelar att de kan ta på sig ansvar för skådespel. CP distribuerar inbjudan som delas ut i 
avdelningarna.

8. Kårläger. Första planeringsmötet med Vifolka är genomfört. Lägret blir vid Gammalkil med Indianer och Cowboys 
som tema. Respektive avdelning i Kärna och Vifolka har tilldelats ett program/planerings ansvar.

9. Sommarläger 2014. CP meddelar att man i dagsläget är CP och tre scouter som anmält intresse. Camillas make åker 
med som ledare. Mötet diskuterar om man kan få med några scouter ytterligare. Styrelsen bekräftar att kåren står för 
ledares deltagaravgift.

10. Scoutgården. Fönstermöte har hållits precis före dagens möte. Förslaget är att vi genomför fönsterbyte och att det blir
ett PVC-fönster med svartmålad karm på utsidan och att ca hälften av fönstren inte behöver vara öppningsbara, men 
minst ett per rum som ska märkas upp för utrymning. Fönsterkostnad ca 50.000, plus material för infästning, 
isolering, fönsterbrädor mm. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
AD och HD har träffat kommunen angående planerat handikappstråk, förbättrad parkering och toalett för Kärna 
Mosse Naturreservat. Åtgärderna kommer delvis att störa vår verksamhet då parkering tas i anspråk under byggtid. 
Kåren har dock nytta av slutresultatet som innebär förbättrad parkeringsyta. I nytt förslag till skötselplan för 
reservatet är det föreslaget en skrivning att dammens nivå ska anpassas så att Scoutgården inte tar skada. Kommunen 
har åtagit sig att göra ny mätning av nivåer under hus, dammen och dike mm, så att åtgärder kan bedömas.

11. Städning, städmaterial och städschema.  TM föreslår att vi ändrar systemet för städschema från veckovis till längre 
perioder, 4-6 veckor per avdelning, eller halv termin. Med denna förändring blir det bättre ansvar ifall man glömmer 
en veckostädning, samt bättre ordning på inköp av material etc. TM och Karin P tar också på sig att organisera 
städförråd så att utrustning märks för toalett, resp disk etc.
TM och CP meddelar också att vårt utrustningsförråd behöver ses över. Nu senast upptäcktes att lyktglas var trasiga.
AD tar med sig detta som en uppgift till utmanarna, främst lyktor, stormkök, yxor och sågar.

 
12. Övriga frågor  

a. Naturum. HD meddelar att alla intressenter i Naturum kallats till årsmöte och inriktningsmöte för att utröna
om vi kan förbättra de ekonomiska förutsättningarna för Naturum.

b. AD meddelar att inbjudan gått ut till ledaraktivitet den 12 april.
                                                                                                                           

13. Nästa möte är den 11/5 i scoutlokalen. Samma kväll är också lägermöte med Vifolka. CP kollar om vi kan samordna 
tider så att lägermötet är först.

14. Mötet avslutades

Vid protokollet:                            Justeras:

______________________________________ ______________________________________
Håkan Dahllöf                           Camilla Persson


