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Närvarande: Rasmus Eriksson Jocke Gårdman  Sven-Erik Andersson 
 Åke Fridlund  Bettan Sjölander Stefan Sagström
 Mari-Ann Lundgren 
 
1 Öppnande Jocke 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 Noterades att lokalen i Stora Eriksberg är tömd. Nycklarna har lämnats till  
av föregående ordförande i bostadsrättsföreningen. 
protokoll Kår mallen ska vara uppdaterad och finnas på hemsiden senast 021007
 Protokollet lagt till handlingarna. 
 
5 Ekonomisk Se bilaga. 
Redogörelse 
 
6 Brev och  Program inspirationskväll på hemmaplan. Förslag att  
skrivelser kvällen genomförs 021107 tillsammans med Turinge scoutkår. Beslut
 Rasmus tar kontakt med Szilvia. 

 
Distriktstämma  Kallelse till stämman, ingen deltagande från Hölö, kårhajken 
planerad samma helg. 

 
7Rapporter Öppet hus  i nya ”scoutgården”. Gäster och presenter från kommundelen andra  
 kårer samt nya och gamla Hölö scouter. Beslut Mari-Ann skickar tackkort  
  

Silvertävlingarna Minioravdelningen,1 patrull från junior respektive patrull  
 avdelningen deltog. De flesta scouterna var nöjda med deltagande och placering 
 Minior 3 plats, Junior 2 plats och  Patrull 6 plats. 
 
8 Stugan Sven-Erik har tittat till Pålsteken, allt ser bra ut. Förslag att sätta en skylt i dasset 
 så att besökare får veta att det är Hölö scoutkår som sett till att dasset kommit på  
 plats. Lämplig läsning, Scoutbulletinen, ska också finnas där. 
 
9 Scout Jocke tackar för allt arbete som lagts ner i samband med flytt och öppet hus. 
gården  Det är många ledare som tillbringat åtskilliga timmar i huset som förvandlats till 

från ett tomt mörkt hus till ett ljust hus med många möjligheter. Styrelsen 
konstaterade att inte minst Jocke är delaktig i förvandlingen. 

  
 
 El i undervåningen omdragen, jordfelsbrytare monterad. Jocke tar kontakt med 
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 Anders Bengs  för att diskutera inköp av material. 
 Radiatorer beställda. 
 
 Snöröjning Bra om det går att få bilvägen till ”scoutgården” snöröjd. Mari-Ann  
 Tar kontakt med Anders Bengs. 
  
 Stefan informerar om att nästa års Hölö marknad planeras till september 03. 
 Om allt går enligt planerna ska marknaden vara i Wij området. Ett lämpligt 

tillfälle att visa vår verksamhet och huset. 
 
10 Övriga Kårhajk Camilla och Åsa har gjort en grov planering för hajken. Jocke kollar att 

Utkanten är bokad. Bettan skriver anmälningslapp till scouterna. 
frågor   
 Trollhajk inbjudan i spejaren, en lekfull ”vuxenhajk”. Arrangörerna ser gärna 

fler deltagare. 
 
 Scoutdräkt Stefan har tagit fram förslag på ett startpaket med skjorta, märken 

halsduk och sölja, kostnad 250 kronor. Beslut att anta Stefans förslag. 
 
 Kårhalsduk  frågan tas upp vid nästa styrelsemöte. 
  
 Cykelkärra  Kärran behöver nytt hjul. Åke väntar på uppgift om kostnad.  
 
 Ledarutbildning Stefan kontaktar Tobias (kul), kåren har flera ledare som är 

intresserade av ALU utbildning. 
 
11 Avslut Jocke förklara mötet avslutat. 
  
 
 
 
Vid protokollet 
  
                           Mari-Ann Lundgren 
 
    Justeras 
                   Rasmus Eriksson 
 
Ordför  
 Jocke Gårdman 
 
 
 
  
 
  


