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Kårstyrelse 2010-05-26

Närvarande;
Jocke Gårdman, ordf
Mari-Anne Lundgren, v ordf
Gunilla Peterback, kassör
Rasmus Eriksson, ledamot
Ulrika Johnsson, sekr
Stefan Sagström, adjungerad för kassör överlämning

Ordförande hälsade välkommen och dagordning fastslogs

Föregående protokoll
• Till handlingarna och finnes justerat

Rapporter
• Ledarmöte och samkväm med mat, har skett under våren
• St Georg firades traditionellt i kyrkan, dock inte med den vanliga märkes 

utdelningen.
• Valborg på Wij, scouterna ansvarade för fackeltåg och korvgrillning. 

Arbetsuppgifter som kändes bra och på en nivå som vi kände oss bekväma 
med.

• Vårhajk, var en kall och blöt historia. Bra tema och ett stort antal 
deltagare.

• Avslutningen ansvarade juniorerna för och platsen var vår scoutgård.

Ekonomi
• Överlämning av arbetsuppgifterna för kassörsrollen, har nu skett. Den 

ekonomiska rapporten ligger som bilaga 1.
• Valborgs firandet har inte redovisats ekonomiskt än.
• Förenings och hyresbidrag, det kommunala hyresbidraget som kåren har 

ska försvinna. Efter sommaren ska Ordf och v Ordf ha en dialog med 
kommunen om kårens bidrag till sin verksamhet.
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• Avbetalningen till Jocke Gårdman diskuterades, kan vi betala av i en 
snabbare takt än planerat? Beslut ska tas på styrelsemötet efter 
sommarens aktiviteter.

Ledarfrågor
• Rekrytering har skett hos ettorna på Hölö skolan. Informationsblad 

delades ut och det kommer även att ske vid invigningen av 
Allaktivitetshuset i Hölö den 29 maj.

• Ledar ”problem” till hösten, Vi tappar två ledare på junior sidan, men det 
kan lösa sig genom att minior som bli junior, tar med sig sina två ledare.

• Rasmus kommer att trappa ner lite.
• Ett samarbete på någon nivå för patrullscouterna kommer att ske med 

Järnas patrullscouter.
• Det planeras ett ledarmöte till 17 augusti kl 18:30, då ska Mari-Anne 

berätta om scoutförbundets nya program.
• Riktlinjer som gäller vid hajker och läger, ska tas fram av Jocke och 

Ulrika. Dessa riktlinjer ska bla innehålla kostnader, anmälningar, inköp och 
liknande frågor.

Scoutgården
• mycket arbete kvarstår som vanligt, med bla fönster renovering.
• FIXA-gruppen är ganska bra uppdaterade på vilka arbetsuppgifter som 

behöver göras.

Stugan
• Inget speciellt

Utrustning
• Inför RA, kontroll av utrustning på scoutgården den 8 juni kl 18.00

Brev och skrivelser
• Brev/mail från St Georgs kommittén

Övriga frågor

Ordförande avslutade mötet.
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