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Protokoll från Kårstyrelsemöte i Hölö Scoutkår 041014 
 
Närvarande: Jocke Gårdman , Stefan Andersson, Stefan Sagström, 
 Mari-Ann Lundgren, Rasmus Eriksson 
 
Öppnande: Jocke hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
Sekreterare: Rasmus Eriksson utsågs att föra protokoll 
 
Föregående Inget protokoll fanns tillgängligt. 
Protokoll: 
 
Rapporter: Avdelningarna är igång. 
 Minior 10 scouter 
 Junior 11 scouter 
 Patrull 6 scouter 
 Senior 7-8 scouter 
 Junior, Patrull och Senior har samma dag, onsdagar, 
 vilket fungerar bra. 
 Minior har måndagar. 
 
             Läger: Två patrullscouter, två seniorer och två ledare var på 
 Vänortsläger i Norge, vilket var mycket trevligt. 
 3 Juniorscouter var på Frilufts- och Seglarläger på Vässarö.
 Miniorerna åkte med mariekäll på Miniscout på Vässarö. 
 
 Silvertävlingarna arrangerades i år av Hölö, i Hölö. 
 Mycket trevligt arrangemang har vi fått höra från övriga kårer.
 Hölös miniorer vann Silversvalan! 
  
 Trollhajken arrangerades för fjärde året i rad i Hölö, och nästa 
 År blir det femte, då ett Hölölag vann i år igen! 
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Ekonomi: Rapport, se bilaga. 
 Det stora positiva resultatet beror till stor del på att vi inte  
 Betalat hyra på länge. 
 Scoutgården kommer vi i fortsättningen att hyra av  
 Wijstyrelsen. 
 Vi har fått veta från Skatteförvaltningen att vi ej behöver  
 deklarera, vi är avgiftsbefriade till 2008. 
 Om vi förvärvar en fastighet är vi dock skyldiga att betala  
 fastighetsskatt, samt om vi anställer någon är vi skyldiga att  
 betala löneskatt. 
 
Ledarfrågor: Curt Mannbrink har avlidit. 
 Jocke och Irene var på begravningen, där var även scouter från  
 Maria Scoutkår i Stockholm där han varit aktiv i många år. 
 
Scoutgården: Läckan på vattenledningen är lokaliserad, och reparation skall  
 ske! Stefan och Stefan kollar på varsitt håll angående grävare,  
 men annars gräver vi för hand! 
 Grejer för att kunna dra ledningar inne i huset är inköpta. 
 
Stugan: Ingen har varit där på ett tag. 
 Nu i helgen är stugan uthyrd till Järnas juniorer. 
  
Utrustning: Patrulltältets blixtlås gick sönder på Vässarö, inlämnat på  
 reparation. 
 Jocke tipsade om bra billiga tält på Rusta. 
 Vi bestämde oss för att köpa två st. 
 
Brev & IOGT skickade en inbjudan till Kunskapskvällar 
Skrivelser ”Mobilisera mot Narkotika”, Fördjupad kunskap för ledare.
 Inget jätteintressant för oss, men vill någon gå så är det OK!
  
Program         Grillkvällen 8/11, Seniorerna fixar reflexspår, Patrull ordnar bra 
Aktiviteter: brasa.  
 Alla tar med sig korv och dricka. 
 Avslutning 8/12, Barbro bokar Wij, 
 Tomte och Lucia ska bokas, Seniorerna ordnar nån rolig lek. 
                     Julpyssel 19/12, Stefan Sagström samordnar. 
 Grötfesten 9/1, Jocke samordnar. 
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Läger: På silvertävlingarna gjordes en del reklam för Robin Hood läger i  
 sommar 31/7 – 6/8. Nu får vi se om det finns tillräckligt med  
 intresse från  
 de andra kårerna om det kår att arrangera. 
 Lägerplats är bokad. 
 
Hajker: Vi kommer att ha en hajk 23-24 oktober. 
  
Övriga frågor: Önskemål och funderingar om en del förändringar i styrelsens  
 och övriga Funktionärers arbete kom upp. 
 Bättre kommunikation mellan ledare bl.a. 
 Banta styrelsemöten till det absolut viktigaste, och färre  
 Styrelsemöten, och i stället flera andra möten, ”pratmöten”, där  
 vi pratar igenom vad som händer/har hänt, osv. 
 I och med detta bestämdes att vi har endast två styrelsemöten  
 per år, vilket är minst enligt stadgarna. 
 Sedan har vi ”Pratmöten” var fjärde vecka. 
 Dessa ska inte bli för långa, man behöver inte sitta med hela  
 tiden om man inte har tid, dom protokollförs inte, osv. 
 På så sätt hoppas vi att få med flera på mötena, samt att man  
 får större möjligheter att verkligen diskutera saker är på ett  
 formellt styrelsemöte, och en bättre kommunikation och samspel  
 mellan ledarna, och mellan övriga funktioner i kåren. 
 Det första pratmötet har vi 28 oktober, och kommer sen att  
 vara var fjärde vecka med vissa undantag under julen. 
 Sen får vi se hur det fungerar. 
 Vårens styrelsemöte bestämdes då till den 7 mars, 
 och Kårstämman till den 22 mars. 
  
 Dela upp ansvaret i huset på flera personer som har speciella  
 Ansvarsområden, t.ex. köket, trädgården, en inköpsansvarig, osv. 
 Bättre städat efter varje avdelningsmöte önskades, då det flera  
 gånger varit tvunget att börja ett möte med att städa. 
 Bättre ordning på grejerna i huset, kanske kommer med  
 ansvarsområdena. 
 Mer om detta på pratmötena. 
  
 Fortsatta renoveringen av Scoutgården? Hur går vi vidare?
 Belysning ute? 
 Mer om detta på pratmötena. 
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 Ledarpärmen, den fortsätter Stefan Sagström med och  
 återkommer med ett utkast. 
  
  
 Medlemsavgifterna för ej aktiva medlemmar har diskuterats  
 tidigare, med olika avgifter för olika medlemmar, beroende på  
 hur man vill stödja kåren. 
 Ett förslag på brev till alla medlemmar fanns, som godtogs och  
 ska nu skickas ut. 
 
 Det finns en hel del nycklar ute hos personer som ej är aktiva  
 längre. Vi kallar tillbaka dessa nyklar. 
 
 Rekrytering, väntar vi med till i vår. Nu hinner vi inte med det  
 innan jul. Vi måste gå igenom vad som var bra och dåligt med  
 sista ledarrekryteringen, och om det fanns några speciella skäl  
 till att dom flesta nya ledare slutade efter en termin. 
 Vi försöker att ha ledarpärmen någorlunda klar till dess. 
  
 Skjortor till nya ledare, Nya ledare får en scoutskjorta som  
 sedan ”betalas av” på tre år, dvs. när man varit med i tre år har  
 man fått skjortan. Slutar man tidigare får man betala vad som  
 återstår, t.ex. efter tre terminer halva skjortan, eller lämna  
 tillbaka den. 
 
Mötet avslutas: Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
___________________________________ 
Rasmus Eriksson 


