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Minnesanteckningar från styrelse och ledar möte Hölö scoutkår 2010-01-27 
 
Med på mötet: 
Conny Lindholm 
Stefan Sagström 
Susanne Sagström 
Per Andersson 
Barbro Hedberg 
Hasse Eriksson 
MariAnne Lundgren 
Rasmus Eriksson 
Jocke Gårdman 
Ulrika Johnsson som förde anteckningar 
 
Hajk 

• Utläggs kvitto till kassör senast 30 dagar efter avslutad aktivitet. 
• Ingen kontant hantering 
• Jocke Gårdman gör riktlinjer för kostnader resp avgifter för en 

hajk/läger. Vi ska alltid försöka räkna med ett visst överskott som 
finansierar slitage på utrustning och om det behöver köpas in nytt. 

• Hajkavgifter skall betalas in på kårens plusgiro, sen lapp på deltagare till 
kassör från ledare. 

• Jörgen Berglund har skaffat ett konto på Coop i Järna, som kan fakturera 
kåren direkt. 

 
Utbildning 

• MariAnne undrar om det är dags att ha en ledar utbildning på hemmaplan i 
förbundets regi. Undersöker om det finns och intresse. 

• Finns en interaktiv utbildning om scouternas grund och bas. 
 
Verksamhetsberättelse 

• Sekreterare har ett förslag på att varje avdelning skriver en egen 
verksamhetsberättelse.  

 
Scoutgården 

• Lite påminnelse om att, inte glömma låsa och släcka när man går. 
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• Om inte vatten finns, ta med det hem och diska det som man använt. 
• Barbro i FIXA-gruppen gör en inventarielista för köket. 
• Möblering av gården diskuterades, ännu en grej som FIXA-gruppen åtar 

sig. 
• Skåp till varje avdelning skall ordnas, också av FIXA. 
• Det finns tempgivare som styr värmen i huset. Tänk på att vissa dörrar 

måste vara stängda och vissa öppna. 
• Stefan Sagström uppgraderar nyckel lista. 
• LÄMNA GÅRDEN SOM DU VILL FINNA DEN! 

 
Hemsidan 

• Vad saknas på hemsidan? Idéer till Rasmus. 
• Förslag kom på bla, lathundar för olika aktiviteter och riktlinjer, 

avdelnings blogg. 
• Lösenord till hemsidan: foto – ”trapper”, ledarsida – ”varredo” 

 
Scout säkert 

• Folder med förbundets och försäkringsbolagets riktlinjer 
• Finns länk på hemsidan 

 
Aktiviteter och ansvarsområde 

• 16/2 pulka åkning hela kåren, senior fixar ved och lyktor, Jocke ordnar 
lappar för info 

• 17/2 Årsmöte 19:00, Stefan annons i LT, Jocke inbjudan och Ulrika fika. 
• 23/4 St Georg, ansvarig MariAnne 
• 8-9/5, Vår hajk, patrull 
• 18/5 Avslutning, junior 
• Valborgs firande, Sussi skickat en ansökan till kommundelen om bidrag för 

att vi anordnar aktiviteten. 
• 13/3 Ledar middag? 
• 3-10/7 Vänortsläger, lägerinfo och anmälan kommer inom kort. 
• 20/5 19:00, planeringsmöte 

 
Rekrytering 

• När ska rekrytering ske? Frågan väcktes av miniorledare. Diskussioner 
fortsätter och Hasse Eriksson, har mycket bra tankar och idéer. 

 
 

 
 
 


