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Protokoll Kårstyrelsemöte Hölö Scoutkår 060530 
 
Närvarande: Jocke Gårdman , Mari-Ann Lundgren, Rasmus Eriksson 
 Stefan Sagström 
 
Öppnande: Jocke hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
Sekreterare: Rasmus Eriksson utsågs att föra protokoll 
 
Föregående Föregående protokoll saknades. 
 
Rapporter: Kåren har haft vårhajk i Skillebyskogarna 13-14 maj bland stora 
 stenar och Små guldkorn… Mycket trevligt! 
 Vi hade våravslutning med familjerna vid Abborrberget vid 
 Hölö Kyrka 16 maj.. Vi hade tipspromenad med lite olika  
 aktiviteter. 
 
Ekonomi: Ingen exakt rapport fanns, men vi har för tillfället ca 40000  
 Kronor att röra oss med. 
 Allmänt är ekonomin nu sakta på väg uppåt. 
 
Ledarfrågor: Inför hösten har inga ledare sagt att man tänker sluta. 
 Däremot har Tobias Björklind flyttat, vilket betyder att vi inte  
 Har någon seniorledare. Vi har för tillfället ingen lösning, men  
 Seniorerna klarar sig själva med lite stöd. Vi jobbar på att hitta  
 Någon ny ledare. 
 
Scoutgården: Huset har äntligen fått taket renoverat och nya vindskivor. 
 På övervåningen har det stora rummet påbörjats en renovering, 
 Kommer förhoppningsvis bli klart under sommaren. 
 Vi satsar även på att få el dragen på övervåningen, och element  
 uppsatta. 
 Men det finns mycket att göra. Trappan vid köksdörren är  
 trasig, verandadörren behöver göras i ordning, veden som ligger  
 utanför måste kapas upp, om inte annat för att det ska se lite  
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 bättre ut. 
 Vi kommer under sommaren att ha arbetskvällar varannan 
 Torsdag för att göra både hus och trädgård i ordning. 
 
Stugan: Stugan har varit uthyrd till en annnan scoutkår. 
 Annars inget nytt. 
   
Utrustning: Inför lägret behöver vi gå igenom vad vi behöver komplettera. 
 Bl.a. behöver vi köpa en del nya pressar. 
 
Brev &  Ingenting av intresse. 
Skrivelser  
 
Program Det är kyrkofestival i Hölö 16-18 juni. 
aktiviteter: Hölö Scoutkår kommer inför detta sätta upp ett stort tält där 
 det kommer att hållas servering. 
 Scoutkåren kommer dessutom under festivalen att låna eller 
 hyra ut kanoter,  samt allmänt visa oss. 
 
Övriga frågor: Vi bestämde att vi ska skaffa en egen domän för hemsida och 
 e-post. Rasmus hade ungefärliga priser med, vilka ansågs okej. 
 Han ska även kolla möjligheten till åäö i namnet. 
 
Mötet avslutas: Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
___________________________________ 
Rasmus Eriksson 


