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Närvarande: Bettan Sjölander Stefan Sagström Kai Frick 
                     Sven-Erik Andersson Jonas Gårdman Åke Fridlund 
                     Linda Fridlund Malin Johnsson Karin Annebäck 
                     Mari-Ann Lundgren Rasmus Eriksson 
 
1 Öppnande    Jonas Gårdman hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 
 
2 Sekreterare    Mari-Ann Lundgren utsågs att föra protokoll. 
 
3 Justerare    Rasmus Eriksson utsågs att justera dagens protokoll. 
 
4 Genomgång   Protokoll från föregående möte fanns ej.   
   av protokoll   Beslut att styrelsens protokoll ska finnas tillgängliga på kårens hemsida. 
 
5 Ekonomisk    Medlemsavgifter kommer in. Kåren har fått grund- och hyresbidrag.    
   redogörelse   
 
6 Brev och   Inbjudan att delta i familjedag på Torekällberget. Beslut att inte delta  
   skrivelser   scouting är representerat av "stadskårerna" 
 

 Brev från förbundet. SSF-posten kommer i fortsättningen att skickas som  E-   
post. Mari-Ann kontrollerar att Jocke står som Kårpostmottagare i 
medlemsregistret. 

 
7 Rapporter   Patrullscouterna har haft hajk tillsammans med Järna, Turinge och Karolina
 Hajkplats omkring stugan på berget. Tips från ledarna kolla vindriktningen
 innan vindskydden kommer upp nästa gång. Kallt men trevligt. 
 
    Juniorerna har varit på cykeltramp. I år höll sig alla på vägen. 
 
8 Stugan Dasset ligger omkullvält, troligen av vinden.  Jocke försöker låna verktyg som  
 krävs för att fästa dasset. Sven-Erik kan ordna dörr som idag saknas. Önskemål  
 att få upp en tunna för regnvatten. 
 
9 Wijhuset    Arbetsgruppen från kåren har träffat Anders Bengs från kommundelen.  

Även möte med personer från hundklubben, för att diskutera hur samarbete  
mellan föreningarna kan se ut. Överens om att träffas regelbundet tillsammans 
med personal från kommundelen.  
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Förslag att ledarna i kåren träffas ytterligare en gång vid Wij-huset innan vi tar 
definitiv ställning till om kåren tror sig klara av den upprustning av huset som 
krävs. 
Del av taket måste läggas om och el installationer måste kollas innan vi kan 
flytta. 
"Husesyn"  020418 Mari-Ann ordnar nyckel. 

 
10 Övriga 
frågor            St George firande i Hölö kyrka 23 april. Alla scouter och föräldrar får inbjudan 

Kantorn lovat medverka så vi får hjälp med sång och musik. Varken Irene eller 
Jocke kan närvara, Susanne Sagström lovar att hälsa välkommen och ta hand om 
märkesutdelningen. 

 Kai ser till att det finns saft och bullar till gemensamt fika. 
 
 Förslag att det till nästa år finns nedskrivit Hölö scoutkårs krav för att få olika 

"frimärken". Nu upplevs det osäkert bland scouterna vilka krav som ställs och 
vad de förväntas klara innan de kan få respektive märke. Jocke lovar återkomma 
med förslag under hösten .Målet att kunna presentera skriven lista på hemsidan.   

 
Valborgsfirande   vid Wij gammelgård. 

 Hölö scoutkår håller i fackeltåget från Hölö kondis. Facklor kommer att säljas 
för 20 kr, Barbro köper in facklorna. Susanne, Bettan och Stefan går med i tåget. 
Stefan handlar korv och dricka och ser till att det finns växelkassa. 
Kai och Rasmus och förhoppningsvis några av seniorerna tar hand om 
korvgrillen.  

  
Vårhajk 

 Inbjudan till scouterna med svar senast 23 april. 
Arbetsmöte för ledarna efter St George firandet.  

 
 Sommarläger 
 Miniorerna kommer att ordna eget miniläger fre-sön. Planerar att hålla till på 
 Edanö i Trosa.  
 
 Anmälningarna till vänortslägret kommit in, hittills har 15 scouter anmält sig.  
 Stefan, Rasmus, Tobias, Mari-Ann och Åke anmält att vill och kan åka med som 

ledare. Det har varit svårt att få information om kostnaden för ledare. Jocke 
lovar återkomma. 

 
 Beställning av scoutskjortor 
 Ny samordnare när det gäller beställning av skjortor, Bettan.  
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 Nytt studieförbund Sensus bildat. Ev möjligt att bilda studiecirkel när ledarna  

har termins eller hajkplanering. Bettan tar upp frågan på nytt till höstens 
styrelsemöte. 

 
 Inbjudan till vår scoutkonsulent 
 Vi återkommer med inbjudan till hösten. 
 
11 Nästa Styrelse möte 13 juni klockan 19.00 i lokalen 
möte 
 
12 Mötets Ordförande förklarade mötet avslutat.  
Avslutning 
 
 
 
 
 
  
 
    
   Justeras …………………………….. 
    Rasmus Eriksson 
   
 
  
   
  
 


