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Närvarande: Åke Fridlund      Susanne Sagström    Bettan Sjölander    Leif Lindgren 
 Irene Kihlgren    Rasmus Eriksson     Stefan Sagström     Sven-Erik Andersson 
 Jocke  Gårdman  Mari-Ann Lundgren 
 
  1 Öppnande Jocke Gårdman hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 
 
2 Sekreterare Mari-Ann utsågs att föra protokoll. 
 
3 Justerare Åke utsågs att justera dagens protokoll. 
 
4 Föregående Protokollet läst och lagt till handlingarna.  
Protokoll 
 
5Ekonomisk Kassören rapporterar att inga större förändringar skett sedan senaste 
redogörelse styrelsemötet. Hyresbidrag från kultur och fritidsnämnden har kommit 
 
6 Brev och Södertörns scoutdistrikt efterlyser uppdaterad funktionärslista. Beslut 
skrivelser Mari-Ann skickar in aktuell lista. 
 Inbjudan till HHISS, Kruthornet och Södertörns ting 2002. 
 
7 Rapporter Minior, Junior och Patrull avdelningarna har kommit igång med verksamhet. 

Bra utemiljö runt vår nya lokal underlättar kårens verksamhet. Minior och junior 
har fått nya medlemmar, dessutom har flera barn/ungdomar visat intresse att 
börja. Patrullscouterna har bara tappat ett fåtal ungdomar mer osäkert om 
seniorlaget har aktiva medlemmar. 

 Ny junior scoutledare Anders Nordström hälsas välkommen. 
 
8 Stugan Sven-Erik har nyligen tittat till stugan allt verkar ok. 
 Leif har en kamin som kåren kan få till Pålsteken. 
 
9 Silver Kassören anmäler och betalar startavgift från minior, junior och patrull.  
Tävlingarna Hölö har woodcraft kontroll. Mari-Ann och Åke fixar material till kontrollen för 

minior och junior. Jocke tar hand om patrull kontrollen. 
 
10 Scoutgården  Husgruppen har haft ett möte. Förslag till prioriteringslista presenteras för 

styrelsen. Listan har fyra steg där alla arbeten ska kunnas placeras in. 
� Säkerhet 
� Nödvändiga åtgärder för att huset ska finnas kvar 
� Åtgärder som underlättar verksamheten i och omkring huset 
� Åtgärder som befrämjar verksamheten  ”önskelista” 
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Viktigt att alla medlemmar oavsett ålder ska komma med förslag och känna sig 
delaktiga i arbetet. Beslut att husgruppen ordnar en förslagslåda, husgruppens 
ansvar att ta emot och presentera förslagen. Dokumentera synligt för alla vilka 
arbeten som är på gång eller planeras.  

 
Flytt från Sven-Erik har ordnat så att vi kan ”mellanlagra” material dels i garaget på  
Eriksberg Prästgården dels i ett av kyrkans tomma arkiv.  Torsdag 19/9 samling i lokalen 

för att plocka ihop det som ska flyttas. Lördag den 21/9 flytt, Stefan ställer upp 
med bil.  

 
Öppet  Söndag 29/9 inbjuder Hölö scoutkår till öppet hus i och kring nya lokalen. 
Hus Jocke har skrivet en inbjudan, Scoutbulletinen. Det är en presentation av 

scouting i allmänhet och Hölö scoutkår i synnerhet. Inbjudan ska ut till alla 
hushåll i Hölö. Ledare och styrelsemedlemmar ser till att inbjudan kommer ut . 

 Beslut, inbjudan och lista på utdelningsområde finns i gamla lokalen från 
måndag 16/9.  

 Vi bjuder på kaffe/saft och bullar.  Irene, Jocke, Rasmus, Sven-Erik och Mari-
Ann finns på plats när Silvertävlingarna är avklarade. Åke ser till att vi har gasol 
för kaffekokning. 

  
 Sven-Erik tar kontakt med Curt Mannbrink för personlig erbjudan 
 Leif kontaktar Gert J och Åke pratar med Lars Näslund. 
  

Mari-Ann letar efter kårhistoria som kan presenteras på skärmar. 
  
 Ev. Bildspel som rullar med axplock från kårens foto cd. 
 
Efterverk- Om vi får fler barn som vill vara med i vår verksamhet  är det viktigt att 
ningar av  kåren har beredskap att ev. starta nya avdelningar. Nya avdelningar kräver nya  
öppet hus föräldraledare. Mari-Ann kan vara ledarstöd i första skede om det finns intresse. 
och scout 
bulletinen 
 
11 hösten Kårstyrelse 3/10 , 30/10 och 21/11  Tid 19 :00 , plats nya lokalen  
styrelsemöt   
 
 
12 Ledar Lördag 11/1 2003 klockan 15.00  Plats meddelas senare. Mari-Ann bjuder in  
vård Hölö scouter som bor numera bor ”utombys” 

13 Övriga Alla protokoll och utskick från kåren ska skrivas den på wordmallen. 
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frågor Mallen finns att hämta från kårens hemsida. Rasmus får i uppdrag att justera 
mallen. 

 
medlems Avdelningsledarna lämnar uppgift på barn och ungdomar som deltar till 

kassören Uppgifterna ska lämnas senast v 40. Använd uppgifterna som finns på 
 aktivitetskortet så kan uppgifterna lätt skickas vidare till förbundet för  
 medlemsregistrering 
avgift . 
 
nycklar Mari-Ann lämnar ut nycklar och nyckellista som signeras. Listan  
 till Bettan som ser till att Tobias får en nyckel. 
 
press Jocke skriver några rader till länstidningen, 100 ord om din förening, 
 Bjuder in till öppet hus. 
 
Höst hajk Jocke har bokat utkanten.  
 Tobias letar alternativ stuga. Camilla och Åsa träffas för grovplanering av  
 hajken. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
     Mari-Ann Lundgren 
 
    Justeras 
     Åke Fridlund 
 
 
 
Jocke Gårdman   ordförande 
    

   
  

 
 

 
 

 
 
    


