
Kärna Scoutkår av
Scouterna

Styrelse/Ledarmöte, scoutgården
 2016-05-01

Närvarande: Camilla Persson (CP), Hans Persson (HP), Åsa Liedberg (ÅL), Gunilla Norrstig (GN), Johan Lundström (JLu), 
Mårten Lundström (ML), Johan Ölund (JÖ), Jörgen Danielsson (JD),  Alf Djurberg (AD)

1. Mötets öppnande. Mötet öppnas av CP

2. Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes. Till att föra dagens protokoll utsågs AD.

3. Distrikt och Förbund  
Blända –rekryteringsdag den 12/5. Anmälan senast den 9/5. Camilla kommer att åka, då det också är kårordförande 
träff. Bra om någon mer kan delta för att få tips om rekrytering.  

4. Rapport från kassören
Kassören behöver få tydligare info vid inbetalningar på kårens konto. Märk inbetalningen med scoutens namn, 
avdelning och vad det gäller (Läger, skjorta, ullmax, etc). Meddela föräldrarna  detta om ni vill att de betalar direkt 
till kårens konto!

5. Majblommor
Redovisning senast den 2/5 till AD

6. Uppdrag åt kommunen
Räkna tallar – Upptäckare 2 har gjort det
Rycka granar. – Gemensam insats den 3/5 – medtag fika, handskar och sekatör.

7. Kårläger Skogen –
Olstorp/Muggebo
Förlängd anmälan till den 10/5
Märk betalning med Skogen och scoutens namn
Kärna ansvariga för Mat, Stockbowling, Orientering, Backstapling, Ballongslunga, samt Toavagn. 
Nästa möte 22/5 kl 9-12

8. Kårgenensamma möten
Efter ”normal termin” har vi tre gemensamma möten då alla scouter och föräldrar är välkomna.
8/6 Hantverk och mat – Upptäckarna ansvariga
15/6 Naturkunskap vid scoutgården  + guidning i mossen – Spårare ansvariga
22/6 Lägerbål – Leka, elda, grilla sjunga – Äventyrare och Utmanare ansvariga.

9. Scoutfestivalen i Hultsfred
Ca 50 scouter och ledare anmälda från kåren
Vi behöver få in anmälan för hur många som vill åka buss till lägret. Hans skriver ihop information.

10. FAD 5/11
Vi har tagit på oss att ordna och sälja fika på ett Geocach event i höst på universitetsområdet. Arbetsgrupp bildades 
för att planera vad som behövs fixas. Arbetsgrupp JÖ, AD, CP, Utmanarna
Förslag att erbjuda övernattningsmöjlighet i scoutgården.

11. Rapport från avdelningarna
Spårare 2 – Jobbar med patrullerna och patrulledare som får informera patrullen.  
Upptäckare – Varit på hajk vid Omberg, deltagit i Renhornet
Äventyrare – Varit på hajk vid Hallsta ängar
Utmanare – Varit på återträff efter Jamboreen, Inbjudna till Hanekinds utmanare

12. Höstplanering



Inledande diskussion om hur avdelningarna ska se ut till hösten, och hur vi ska planera höstens gemensamma 
aktiviteter.
Start avdelningar v 34 
Prova på dag v 35
Vem tar hand om ny spåraravdelning?
Ska vi slå ihop några avdelningar?

13. Nästa möte 22/5 
9-12 med förberedelser inför lägret
19-21 Ledarmöte

14. Mötet avslutas

Vid protokollet:                            Justeras:

________________________________________ ______________________________________
Alf Djurberg                           Camilla Persson


