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Protokoll Kårstyrelsemöte Hölö Scoutkår 050307 
 
Närvarande: Jocke Gårdman , Mari-Ann Lundgren, Rasmus Eriksson 
 Kalle Sjösten 
 
Öppnande: Jocke hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
Sekreterare: Rasmus Eriksson utsågs att föra protokoll 
 
Föregående Föregående protokoll samt protokoll från gången dessförinnan  
Protokoll: genomgicks och var i ordning. 
 
Rapporter: Avslutningen gick precis som vanligt med luciatåg, lekar och fika. 
 Julpyssel arrangerades för andra året i rad i Scoutgården,  
 mycket trevligt! 
 Grötfesten arrangerades i år av Hölö i Scoutgården. 
              Vi hade ca 40 st. grötätare. 
 Vi har rekryterat miniorer i skolan, och har efter det fått en  
 förälder som kommer ganska regelbundet. Utöver det har man  
 ett schema där en förälder kommer varje vecka. 
 Pulkaåkningen gick som vanligt, med snö, som vanligt! 
 2 medlemmar i Hölö Scoutkår har klarat provet för  
 amatörradiocertifikat! Grattis! 
 
Ekonomi: Ingen rapport. 
 
Ledarfrågor: En förälder på Minior är med en hel del, och verkar tycka det är  
 kul. 
 På junior har man fått förstärkning av Jacob Rosengren, som nu  
 har blivit överårig senior. 
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Scoutgården: Vattnet fungerar äntligen! Det är dock inte speciellt rent, men  
 det blir bättre hoppas vi. Än så länge finns bara vatten i köket,  
 och bara kallt, men inom kort kommer även en  
 varmvattenberedare installeras, och toaletten på undervåningen  
 kopplas in. 
 Det blir långsamt bättre ordning på undervåningen där vi mest  
 vistas, men övervåningen måste vi ta tag i, och röja upp! 
 Under sommaren planeras att dra el och installera värme på  
 övervåningen. 
 
Stugan: Stugan har överlevt stormen! 
   
Utrustning: Tälten Jocke skulle köpa fanns inte kvar, så det blev inga. 
 Tältet med trasigt blixtlås är fortfarande på reparation. 
 Rent allmänt behöver vi få ordning på all utrustningen! 
 
Brev &  Kretsstämman är den 20 mars. 
Skrivelser  
 
Årsmötet: Årsmötet är den 22 mars klockan 19.00 i Scoutgården. 
 Rasmus skriver en kallelse 
 Verksamhetsberättelsen är så gott som klar 
 Jocke skriver en verksamhetsplan. 
  
Övriga frågor: Ingenting. 
 
Mötet avslutas: Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
___________________________________ 
Rasmus Eriksson 


