
STYRELSEMÖTE 2 oktober 2016

Medverkande:
Camilla, Hans, Alf, Martin, Jana, Johan, Mårten, Thomas, Jörgen, Therése

1 val av sekreterare 
Therése

2. Val av justeringsperson
Camilla

3. Föregående protokoll
Inga anmärkningar.

4. Information från distrikt och förbundet 
- Distriktsträff i Marsbäcken 14-15/10 (anm 9/10)
- Camilla och Hans är anmälda, finns fler intresserade?

- Demokratijamboree Västerås 18-21/11 (anm 10/10)
- Hjorthornsjakten 8/10 (två patruller är anmälda)
- Hoppkul 15/10 (spårare)
- Jota/Joti 15-16/10 (just nu 2 anmälda)
- Filmmaraton 4/11 (för utmanare, är i Berga)

5. Utbildningar
- Trygga möten, onsdag 11/1
Alla ledare ska gå och det ska uppdateras vart 3:e år. Alla ledare förutom 2-3 st i kåren 
behöver uppdatera i år
- Patrull, 28-30/10 och 20-22/1 (anm. 16/10)
Prata med äventyrare år 2 och 3 samt Utmanare 1. Det är en bra utbildning

6. Inköp av material
Bestämmelser kring inköp vilar tills nästa möte
- Tältpåsar (Större packpåse Tipi 9-manna 700kr). (en av påsarna känns för liten därav 

önskemål om inköp av en större)
- Motorsåg
- Övriga verktyg till verkstan, t.ex. tumstock, måttband
Ett par saker till Köket
- Glas
- Plastallrikar,
- Bestick
Camilla inventerar i köket och ser vad vi behöver.

7. Jamboree 5-12/8 2017
Anmälan är öppen nu
Ev. två - tre som visar intresse av att åka. Gäller hela eller delar av veckan
En gemensam inbjudan ska skrivas Camilla gör ett förslag
Ge föräldrainformation på grötfesten
Ansökan gälla från Upptäckare?



8. Ullmax, beställning 12/10
Nya kataloger finns. 
Avdelningarna ansvarar för att synliggöra ullmax för föräldrarna.
Flagga på det vid grötfesten

9. Boda Borg
Just nu 19 anmälda. Både ledare och scouter är anmälda
Sista anmälan till 10 oktober sedan går anmälan ut till Vifolka och därefter Vist

10. FAD
Finns ett dokument för att anmäla ledare/vuxna. 
Finns både längre och kortare pass att vara på plats. 
De öppnar 10 så vi behöver vara där på plats innan för att förbereda fika och i slutet 
behövs för att röja och packa ihop.
Just nu bara äventyrare och utmanare som står på listan att kunna hjälpa till. Vi kommer 
även att gå ut till upptäckare men då är det tillsammans med en förälder.
2 anmälda att hjälpa till men flera är intresserade och kommer att skriva upp sig
FAD gruppen har suttit och spånat ihop vad som ska säljas och lite om priser. Diskuterade 
lite om mängden som ska köpas in.
Ett förslag lades in att skänka panten till barndiabetesfonden

11. Julförsäljning
Alla ljusen är packade
32 påsar är packade och klara, vi får fråga Janne om de vill sponsra oss med nya 
papperspåsar.
Påsarna delas ut efter höstlovet. De som vill sälja kan få sälja. Det är inget tvång.

12. Rapport från avdelningarna
Spårare 1:    runt 15 scouter och 7 ”ledare” går bra och gruppen fungerar
Spårare 2:    Ingen ledare här så ingen rapport.
Upptäckare: 27/28 scouter som är med i. 7-8 ledare. Har tex bakade bullar och lämnade till
ett ålderdomshem.
Äventyrare:  23 st vara en ny kom förra veckan
Utmanare:   6 st (4 av dessa är hjälpledare)

13. Övriga frågor
Kårläger:
Fråga kom upp om det blir ett större läger tillsammans med Vifolka. 
Det förs en diskussion om när vi ska ha det, vilket upplägg på lägret etc:
Tex. patruller som tex gör sin egna mat
6  juni är en tisdag (då är måndagen en klämdag)
Skolan slutar sent och veckan efter är det midsommar
Sportlovsveckan:
Jörgen har kollat lite för vinterresa: Flera scoutstugor har han fått nej till

14. Nästa möte 13/11-16 

ordförande sekreterare

______________________________      _____________________________________


