
Kärna Scoutkår av
Scouterna

Styrelse/Ledarmöte, scoutgården
 2014-06-01

Närvarande: Camilla Persson (CP), Anders Kvist (AK), Johan Danielsson (JD), Anders Karlström (AKa), Jörgen Danielsson 
(JöD), Gunilla Norrstig (GN), Karin Paulsson (KP), Johan Ölund (JÖ), Jana Björn (JB), Alf Djurberg (AD), 

1. Mötets öppnande. Mötet öppnas av CP

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

3. Föregående protokoll. Drogs av CP och lades till handlingarna. 

4. Distrikt och Förbund   En av distriktets scoutkonsulenter var på besök den 15 maj tillsammans med en konsulent från
Sensus. Sensus informerade om möjligheterna att kombinera scoutmötena med studiecirkelverksamhet och på så sätt 
få gratis studiematerial och scoutmärken. Man kan också göra läger eller andra aktiviteter till arrangemang och 
därmed få ersättning för detta. 
Scoutkonsulenten pratade om hur man bäst behåller medlemmarna i kåren och tipsade bland annat om scouternas nya
hemsida med ny del för program och aktiviteter. 

Vi har fått erbjudande av kommunen om att rycka granar i mossen senare i år. 

Utbildningar och aktiviteter i höst:
Gnistan 30-31/8  (Ledarmys)
Tre-Ma-Ha 13-14/9 (Arrangemang för utmanare och ledare)
Bas 20/9 (Kurs för ledare som är helt nya inom scouting)
Scout 20-21/9 (Kurs för de som varit med som scout och/eller ledare minst 2 år)

Anmäl er!!

5. Närvarokort Fyll i, skriv på och häng upp på anslagstavlan när terminen är slut. 

6. Gräsklippning  CP mailar ut lista som alla får fylla i när man kan hjälpa till och klippa under sommaren. Gräsklippare
finns i containern.

7. Fönsterbyte. Fönster är beställda. Håkan D och Janne W håller ihop arbetet med fönsterbytet, men fler behöver hjälpa
till!! Mer info om detta kommer ut när vi vet mer.

8. Kårläger Vilda Västern 2014 den 6-8/6. Det mesta av utrustningen som ska med packades före ledarmötet. 
Samling16.30 på fredag och 9.00 på lördag vid scoutstugan för transport till lägret. Vägen vid lägerplatsen försöker 
vi hålla enkelriktad. Infart norrifrån. 
AK hämtar maten
JD hämtar toavagn
KP kör släp med utrustning

9. Avdelningar HT
Spårare 1: Torsdagar, Ny grupp, Ledare: Cissi och Alf + rekrytering av föräldrar. 
Spårare 2: Onsdagar, (19 spårare) Ledare: Johan Lundström + föräldrar. 
Upptäckare: Måndagar eller tisdagar?? (17 Spårare 2 + 7 Upptäckare) Ledare: Therese, Karin, Anders Ka, Mattias, 
Anders K, Jörgen D. 
Äventyrare: Tisdagar (5 Upptäckare + 14 Äventyrare) Ledare: Johan D, Gunnar J, Johan Ö, Jana, Gunilla, Camilla
Utmanare: Söndagar (4 Utmanare?) Ledare: ? 



10. Gemensamma aktiviteter och planering
Ledarmöte uppstart 10/8
Program klart v 33 14/8 skickas till JÖ
Terminsstart v 35
Prova-på-dag -  torsdag v 35
Höstlov v 44 (ev gemensam aktivitet)
Ljusstöpning v 47
Julförsäljning v 49
Grötfester v 50 (ev gemensam för upptäckare och äventyrare)

Getingen 27/9 (Upptäckare)
Filbyterrundan 4/10 (Spårare)
JOTA/JOTI 18/10
Hjorthornsjakten v 40 (Äventyrare)

11. Övriga frågor
Ledaraktivitet under hösten – CP föreslog vandring längs Rådslaleden (Ljungsbro), ev som familjeaktiviet

Arbetsdag – Ev en arbetsdag under sommaren i samband med fönsterbyte. Kallelse senare. Aktiviteter: Vedförråd, 
Städutrymme, Dräneringspump, Värmekabel i hängränna

Ullmaxansvarig – CP behöver en ersättare till hösten.

                                                                                                
12. Nästa möte 10/8 i scoutlokalen kl 19.30 

13. Mötet avslutades

Vid protokollet:                            Justeras:

________________________________________ ______________________________________
Alf Djurberg                           Camilla Persson


