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Protokoll 4   2003 
 
Närvarande : Rasmus Eriksson, Sven-Erik Andersson, Stefan Sagström, Mari-Ann Lundgren 
 
Öppnande         Rasmus Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
Sekreterare        Mari-Ann Lundgren utsågs att föra protokoll. 
 
Justerare            Sven-Erik Andersson utsågs att justera dagens protokoll. 
 
Genomgång      Noterades att de punkter som togs upp vid genomgången av protokoll   
av föregående   från förra styrelsemötet ännu inte  åtgärdats.  
protokoll   
 
Rapporter          Patrullscouterna har varit på hajk. Övernattning i vindskydd vid Vickningen 
                      Scouter och ledare från Hölö och Turinge samt ledare från Järna deltog. 
 
 Minior och junior scouterna har verksamhet som planerat. 
 Hölö scoutkår har lovat ordna korvgrillning vid Klockargården  
 söndag 0304x    
 
Ekonomi           Stefan Sagström lämnade ekonomisk rapport. Se bilaga. 
 
Ledarfrågor       Kurs/utbildning 
                          HlR-kurs, som tidigare varit aktuell, har visat sig vara svårt att få kurs 
                      ledare till. Nytt förslag att planera kursen till hösten och ev. bjuda in 
 andra kårer. 
     
                      TG delad inställd, för få deltagare. Mari-Ann skaffar information om  
                      andra kurstillfällen för TG  
  
                      Aktivitetskort 
                      Stefan efterlyser synpunkter på sitt förslag 
  
                      
Scoutgården      Två av rummen på bottenvåningen har fått nya tapeter och nymålat tak. 
                      
  Förslag att ordna en” röjningsdag”  då minst en ledare från varje avdelning  
                       deltar.  Målsättning att gå igenom vårt ”möbelförråd”  och möblera 
  bottenvåningen 
  Delar av material och  utrustning som finns på olika ställen behöver samlas vid 
  scoutgården för att underlätta för aktiva ledare.  
  Beslut att Rasmus tar kontakt med ledare via E-post med förslag om dag och  
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  tid. 
 Vatten i huset är ett önskemål. Rasmus är intresserad av att undersöka om det  
 är möjligt att använda den gamla brunnen. 
 Beslut att Mari-Ann tar kontakt med ”husgruppen” för att planera fortsatt upp 
 rustningsarbete.  
 
Stugan               Dasstaket behöver takpapp.  
                       
Utrustnings Kåren har köpt en stekpanna modell jättestor. Lämplig för lägermat till många 
frågor                eller uthyrning till trädgårdsfesten. Sven-Erik har lovat komma med förslag på 
 hur man kan ordna en ställning som behöver kompletteras för att pannan ska  
                      kunna användas.  
 
Brev och Inga brev eller skrivelser fanns att redovisa. 
skrivelser 
 
Program Kåren deltar med korvgrillning vid Klockargården söndag 030413  Stefan  
aktiviteter köper hem korv. 
  
 St George firas i kyrkan. Jocke kommer att hålla ihop arrangemanget i kyrkan  
 Det är viktigt att vi håller uppsatta tidsramar. Förslag att scouterna samlas 18.20 
 så vi kan starta på utsatt tid.(18.30)  Jocke uppmanas ta kontakt med Nils-Erik
 Mellström för samplanering. 
 Stefan skriver inbjudning till scouterna, finns att dela ut i  v 15. 
 Stefan frågar Kai om han kan vara ”bull leverantör” 
 Mari-Ann  tittar i medlemsregistret om det är ledare bör uppmärksammas med 
 märken. 
 
Läger Rasmus mailar förslag  på datum för läger och hajkplanering till ledare i kåren. 
Hajk 
 
Valborgs Kåren ska ansvara för fackeltåg och korvgrillning vid Wij gammelgård. Stefan 
firande har skrivet förslag till ”körschema” . Stefan skickar förslaget till Barbro  
 Hedberg för samordning med Wijstyrelsen. 
 Stefan  står för inköp av korv och dricka.  Oklart hur många som hjälper till vid  
 grillen förutom Rasmus.  
 
Övriga  Majblommor  Patrull och junior scouter säljer. Jocke har kontakt med maj 
frågor blommekommitén.   Scouterna kan hämta blommor i scoutgården den 16 april. 
  
 Deklaration  Stefan meddelar att Hölö scoutkår inte fått befrielse från att lämna 
 skattedeklaration. Stefan kommer att skicka in deklarationen och samtidigt 
 begära att Hölö scoutkår därefter får uppskov  att lämna deklaration tillsvidare.
  
 Scoutkläder  Stefan har fått kontakt med en scoutkår som  säljer en vindjacka  
 med  en ”scoutlogga”. Beslut att Stefan försöker låna en jacka så att flera ledare 
 kan bilda sig en uppfattning om pris och kvalite och det är något kåren ska sälja  
 till medlemmarna. 
 
 Lägermärke  Stefan har fått prisuppgift från en firma. Beslut att Stefan tar in fler 
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 Prisuppgifter. 
 
 Uthyrning tält och kanoter  Det behövs en genomgång av vad kåren har för  
 material att hyra ut och vilka priser som gäller  Förslag att Åke och Stefan 
 återkommer med förslag till ett senare styrelsemöte. 
 
 Aktivitetskort      Stefan efterlyser synpunkter på sitt förslag att ha aktivitets
 kort som kan följa scouterna vid övergång mellan de olika grenarna. 
 
Avslutning Kvällens ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Mari-Ann Lundgren 
 
 
  Justeras 
                                           
                                                          Sven-Erik Andersson   
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