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Närvarande: Jocke Gårdman, Sven-Erik Andersson, Stefan Sagström, Tobias Björklind 
                     Åke Fridlund, Linda Fridlund, Mari-Ann Lundgren 
 
Öppnande Jocke Gårdman hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
Sekreterare Mari-Ann Lundgren utsågs att föra protokoll. 
 
Justerare Sven-Erik Andersson utsågs att justera dagens protokoll. 
 
Genomgång Protokoll 021121 Ännu ej  kontakt med den person som vänt sig till kåren för att 

skänka material. Tobias Björklind har tidigare fått uppdraget.  
av föregående  
protokoll Protokoll 030213  punkt ”ledarfrågor”   HLR kurs  med  Maria 
                      Kanfjäll  ej åtgärdat  
 Protokoll 030213 punkt ” utrustningsfrågor ” Tobias B har inte fått besked 
 om förrådet med utrustning ska tömmas. 
  
Rapporter Patrullscouterna har haft sin första övernattning i Scoutgården.  
 
Ekonomi Stefan Sagström lämnade ekonomisk rapport. Se bilaga. 
 
Ledarfrågor Ledarpärm 

Förslag att upprätta en ledarpärm för Hölö scoutkår. I pärmen ska bl.a. finnas  
fakta uppgifter om t.ex. kår och förbund. Mål med ledarpärmen, skulle 
vara att samla  ”nyttiga” uppgifter på ett ställe. Gemensam policy inom viktiga 
områden kan göras tydlig för alla ledare. 
 
Aktivitetskort  
Stefan Sagström har tagit fram förslag på ett aktivitetskort där ”obligatoriska” 
uppgifter för märken, hajker och läger kan vara samlade.  
Beslut att Stefan mailar förslag till utformning av aktivitetskort  till ledarna i 
kåren.  Synpunkter på kortet skickas till Stefan. Frågan tas upp igen vid ett 
senare styrelsemöte.  
 
Inköp av märken  
Stefan S samordnar inköp av märken som ska delas ut under våren bla vid 
St. George firande. 

 
Scoutgården Det finns tapeter till flera rum. Förslag att starta med de rum på nedervåningen   

där taket är ok. Ev. kan Jockes pappa göra jobbet. 
 
Stugan Sven-Erik har tittat till stugan allt var ok. Turinge scoutkår har planerat  
 vårhajk i anslutning till Pålsteken. 
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Utrustnings Stefan Sagström har fått ett antal begagnade tält. Skick och storlek på tälten 
frågor  är varierande. Tälten finns i det lånade förrådet vid kyrkan. Förslag att  

patrull scouterna senare i vår går igenom tälten tillsammans med Åke Fridlund 
som är material ansvarig. 

 
Brev & Inga brev eller skrivelser fanns till dagens möte. 
skrivelser 
 
Program Årsmöte. Verksamhetsberättelsen inför årsmötet är sammanställd. 
aktiviteter  
 
Läger Skiss på märke från Föröver 95 har kommit fram ur gömmorna. Stefan Sagström 

tar fram prisuppgift för att göra ett lägermärke efter skissen. 
 

Tidpunkt för Föröver 03.  
Minorer 8-10 augusti, Juniorer 6-10 augusti 

 Patrull och Seniorer 5-10 augusti.   
 
Övriga  Beslut att Hölö scoutkår ska begära att  få fortsatt befrielse  
frågor från skyldighet att lämna särskild deklaration  enligt 2 kap 26 § Lag om 

självdeklaration och kontrolluppgifter. Stefan Sagström lämnar skriftlig begäran 
till Skatteförvaltningen.  

 
 Krets stämma, Jocke påminner om stämman i Södertälje. 
  
 Förslag att det på styrelsens protokoll förutom datum skrivs nr på protokoll.  

Avsikten att det då blir lättare för styrelse medlemmar att följa protokollen 
under året. 

 
 Förslag att Leif Dovhammar får inbjudan till vårhajken. Mari-Ann skickar  
 tack för hjälpen kort. 
  
 Frysboxen finns hemma hos Jocke tillsvidare. 
 
Mötet  Jocke G förklarar mötet avslutat 
avslutas   
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Mari-Ann Lundgren            Sven-Erik Andersson 
  
 
   
   
  
  
 


