
Protokoll för ledarmöte 2015-11-15

1. Mötet öppnas
Närvarande: Anders, Anna, Camilla, Hans, Johan. Ö, Gunilla, Therése, Jörgen D, Alf

2. Val av sekreterare
* Therése Magnusson Upptäckare 2

3. Föregående protokoll
* Ok, inga noteringar

4. Information från distrikt och förbund
*  Tre-Ma-Dag- Två utmanare är intresserade (Camilla anmäler om det blir ett lag)
*  Distriktsstämma i Motala 20 mars - planera in i kalender 

5. Ledarutbildning
*  18/11 -Trygga möten i Berga scoutlokal
*  23-24/1-2016  Leda Scouting - Bra för nya ledare (hette Bas förut)
*  Leda Avdelning finns också inget datum ännu (Har hetat scout förut)

6. Medlemsavgifter
*  Ledare och styrelsemedlemmar ska vara medlem och har då en reducerad avgift på 

medlemsavgiften. Övriga funktionärer så som stugvärd och ullmaxansvarig behöver inte 
vara medlemmar.

7. Sensus
* Vi har olika poster som vi jobbar mot i Sensus. Böcker, lägeransökningar etc.
* Förslag: När vi gjort vårprogram så skickar vi in programmet till Sensus och de tittar 

igenom och reg. våra hajker. Vi på avdelningen för närvaroprotokoll som vanligt och 
skickar sedan en kopia där vi kopplar samman med vårt program. 

* Sensus kan stötta oss på olika sätt: Pengar (mot kvitto, hyra, material etc) Extra jobbet är i
samband med att vi har hajk, då skickar vi in detaljer kring antal timmar, antal scouter etc.
till Sensus. Hajktillfällena kan inte redovisas som både vanligt möte samt hajk till Sensus 
utan de delas på

* Hur vill vi använda pengarna som vi får in. Ska de bli personligt till avdelningarna eller ska
det gå till hela kåren? Inget bestämt nu.

* Böckerna - Om någon är intresserad. Registrera innan nyår och jobba mot den i två 
terminer. Scouter och ledare får egna böcker att jobba efter.

* Sensus (Aster Boberg) vill ha max två kontakter i kåren för att underlätta samarbetet

8. Julmarknad
*  Ok att vara på Ica under torsdag-lördag
*  Lyktor och mysigt runt omkring
*  Ica bjuder på glögg och pepparkakor. Ta reda på ansvarig på ICA om inte chefen Jörgen är

där.
*  Spårare 2 på torsdag kl. 17-19 , upptäckare fredag kl. 17-19, spårare 1 ( äventyrare ) på 

lördag kl 10-14.
*  Hans kör upp grejer till ICA 26/11. Anna har kassaskrinet med växel.
*  Sälj ljus, be föräldrar per mejl att baka. 



9. Grötfester
*  Kulturevenemang -Sensus? och ”grötlåda” -pengabidrag vid entrén.
*  Mackor med skinka, etc.
* Måndag: Upptäckare 2 och Äventyrare 
* Tisdag: Spårare 2
*  Onsdag: Upptäckare 1
*  Torsdag: Spårare 1
* Camilla köper lottringar,
* Gör reklam för Ullmax och sommarlägert i Hultsfred, glöm inte märken, Utmanargrupp 

kommer att redovisa om Jamboree (Gäller måndag och onsdag)

10. Scoutgården
* Vår vänstra spis är sönder. Vi köper en begagnad om det finns annars är det ny: Maxpris 

3000 kr. Anna och Anders är ansvariga.
* Kratta löv - Upptäckarna har påbörjat lövkrattning. 
* Stenhögen - Arbetsdag söndag: Lägg under första trappsteget vid vänstra ingången.

11. Övrigt:
* Terminsstart för våren: 18 januari
* Vårens program: Färdigt program till måndagen den 18 januari 2016
* Budget och planeringsdiskussion den 6/12 

12. Nästa möte 6/12

Vid protokoll Justeringsperson:

___________________ _________________
Therése Magnusson Camilla Persson


