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Närvarande:    Bettan Sjölander Stefan Sagström Rasmus Eriksson 
                        Sven-Erik Andersson Jonas Gårdman Åke Fridlund 
                        Jörgen Andersson Susanne Sagström 
 
1 Öppnande    Jonas Gårdman hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 
 
2 Sekreterare    Rasmus Eriksson utsågs att föra protokoll. 
 
3 Justerare    Åke Fridlund utsågs att justera dagens protokoll. 
 
4 Genomgång   Protokoll från föregående möte fanns ej.   
   av protokoll    
 
5 Ekonomisk     Netto på postgirot 9330 kr. 
   redogörelse     Fakturerade fordringar 2227 kr. 
     Årets överskott per den 12/8 är 3311 kronor. 
 
6 Brev och    Inget av intresse 
   skrivelser    
 
 
7 Rapporter   14 miniorscouter var på ���
� på läger med lite Nalle Puh tema. Mycket bra,  
 förutom att de blev lite störda av musiken från andra festligheter. 
 

Övriga  scouter var på det fjortonde i raden av ��
��������. Omväxlande 
väder, bra aktiviteter, och bra gemenskap gjorde lägret Stensviken 2002 precis 
lika bra som vänortslägren brukar vara. 

 
8 Stugan Sven-Erik har tömt tunnan i dasset som används av vandrare på 

Sörmlandsleden, samt tagit bort ett getingbo ur dasset. Jocke har plywoodskivor 
som kan användas till innertaket i köket. Det pratades om hur mycket energi 
som ska läggas på stugan nu med tanke på  Wij-huset. Det får bli som det blir, 
kanske kan den komma med av bara farten. Det kan ju bli material över som kan 
användas till stugan. 

 
9 Wijhuset     Länstidningen var där och skrev en artikel om både oss och hundklubben och
 våra projekt där. Vi bestämde där att vi ska ha öppet hus där den 29 september,
 när Svenska Scoutförbundet fyller 90 år då vi bjuder in andra kårer, Hölöbor,  

och alla andra som kan vara intresserade. 
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Nu upptäckte vi att det krockar med Silvertävlingarna, men det får ordna sig. 
Till detta öppet hus utlyses en namntävling till huset. Vi gör även en liten 
”tidning” med inbjudan till öppet hus, och där vi förklarar våran nuvarande 
situation. Vi kollar med olika tryckerier mm. för kopiering. 
Jocke föreslog en julmarknad hos oss vid Wij, där vi bjuder in alla andra 
föreningar i Hölö, och försöker göra en ”riktig” julmarknad i Hölö. I år blir det 
lite ont om tid, och vi suger på karamellen till nästa år. 
Gamla lokalen är uppsagd till den sista september, och måste tömmas. Vi måste 
hitta någonstans att tillfälligt göra av grejerna. Sven-Erik hade eventuellt ett 
ställe. 
 
En arbetsgrupp har tillsatts för att hålla i allt angående huset och består nu av 
Jocke, Åke, Mari-Ann och Susanne.  

 
10 Kanoter    Vi har frågat kyrkan om vi kan ha kanoterna nedanför kyrkan vid Kyrksjön, i 

stället för som nu på Stav. Då blir kanoterna betydligt lättare att använda, man 
kan åka ner en kväll bara och paddla en sväng. Som det är nu används dom 
väldigt sällan. Dessutom är det inte svårare att hämta kanoterna där än på Stav. 

 Får vi ett Ja flyttar vi dom. 
 
11 Program Höststart vecka 36. Vi börjar direkt vid Wij, men då huset inte är i ordning får 

verksamheten i huvudsak bedrivas utomhus till att börja med. 
Några planerade gemensamma aktiviteter: 
28-29 september Silvertävlingar 
11-12 oktober Trollhajk 
19-20 oktober kårhajk 
13 november Ljusspår eller liknande. 
3 december Avslutning enligt tradition. 
Vårstart vecka 3 
10 februari är det snö, så då åker vi pulka! 
23 april st:Georg 
10-11 maj Kårhajk 
20 maj Avslutning, Patrull fixar. 

  
12 Ledare Ledare för hösten. 
 Minior: Susanne, Bettan och Hans. 
 Junior: Stefan. Eventuellt kan han få hjälp av en förälder. Seniorer som vill         

            hjälpa till är hjärtligt välkomna! 
Patrull: Jocke och Rasmus. 
Senior: Tobbe. 
Mera folk skulle sitta fint! 
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13 Övriga Stefan frågade om elabonemanget i gamla lokalen. Det måste sägas upp. 
     Frågor  
  
 Sponsorer till Wij-huset 
 Det är fritt att ragga sponsorer till huset. En sponsortavla kan sättas upp utanför 

huset. 
 
Cykelkärran behöver nya hjul. Åke kollar priser osv. 
 
Kvitton. 
Stefan vädjar om att få kvitton redovisade i skaplig tid, så han inte får allt för 
gamla kvitton. Det är lite si och så med det nu. 

 
12 Mötets Ordförande förklarade mötet avslutat.  
Avslutning 
 
 
 
 
 
  
 
    
   Justeras …………………………….. 
    Åke Fridlund 
   
 
  
   
  
 


