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Protokoll Kårstyrelsemöte Hölö Scoutkår 070212 
 
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 
Protokoll: Föregående protokoll saknades. 
 
Rapporter Minior: 
Från avd. Ca 15 scouter och 2 ledare. Föräldrarna hjälper till minst 1 gång  
Samt  Var per termin. Till hösten finns ingen ledare. 
Ledar läget Junior: 
 Ca 8 scouter och tre ledare. 
 Till hösten slutar minst två av dessa ledare. 
 Patrull: 
 Ca 10scouter och två ledare. 
 Inga planerade förändringar till hösten. 
 Senior: 
 Ca 5 scouter, ingen ledare. 
 
 Vi kommer den 29 mars efter årsmötet att ha ett föräldramöte  
 för att förklara  situationen kring bristen på ledare. En kallelse  
 till detta kommer att skickas ut. 
 Senare kommer vi även att ha ett möte dit vi bjuder in alla  
 gamla och nyinflyttade ledare som i dag ej är aktiva för att se 
 om några kan vara intresserade av att ställa upp på att vara  
 stödpersoner åt nya ledare, göra lite punkinsatser, mm.  
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Ekonomi: ca 39000 på kontot, samt att medlemsavgifter snart är på väg in 
 Ca 17000. 
 Vi har fått en elräkning för året på ca 28000 kronor, vilket är  
 Betydligt högre än förra året. Hundklubben verkar inte ha 
 Betalat någonting, så troligen ska dom stå för en del av detta. 
 Jocke kontaktar Hölö Brukshundklubb angående detta.  
 Vissa oklarheter angående hyra och hyresbidrag finns,  
 Kollas upp. 
 
Stugan: Ingen rapport men står troligen kvar. 
   
Brev &  Ingenting av intresse. 
Skrivelser  
 
Program Radiohajk i Scoutgården och Wij Gammelgård 
aktiviteter: 23-25 februari. 

Södertörns radioscouter arrangerar, Hölö står som värd. 
 Alla kårer i distriktet är inbjudna. 
  
 Patrullscouterna kommer att ha hajk under sportlovet. 
 22 april är det jubileumsmiddag i Södertälje,  
 Scouting 100 år. Inbjudan kommer. 
 
Övriga frågor: Minior som inte får följa med på Jiingijamborii vill ha ett eget  
 Läger, men responsen från övriga kårer verkar dålig. 
 Vi vill ha något färdigt att åka på. Jobbar vidare på det. 
  
 Jiingijamborii, är vi i dagsläget 14 anmälda till, 
 varav 3 ledare och 4 seniorer. 
 Det är lite dåligt med ledare vilket betyder att vi kanske måste  
 Sätta en gräns för hur många scouter till vi kan ta med. 
 Vi kommer att bo tillsammans med Järna och Älta scoutkårer. 
 
 Seniorerna vill göra lägerbålsfiltar och lite tröjor mm. För att  
 Profilera seniorlaget. Då vi tidigare sagt att varje avdelning har  
 1000 kronor per år att använda, och seniorerna inte tagit ut  
 Några pengar de senaste tre åren, beviljas 3000 kronor. 
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Övriga Takarbetena på huset blev ju dyrare än väntat, och vi ska nu 
Frågor försöka söka bidrag till detta hos kommunen och Rotary. 
Forts. 
 På hemsidan finns nu ca 2000 st. bilder utlagda, men då det  
 verkar som att PUL (Personuppgiftslagen) inte tillåter att man  
 har bilder på detta sättet tar vi tills vidare bort dessa bilder,  
 och funderar på hur vi ska göra i framtiden. 
 Om alla godkänner att bilderna används så är det inga problem, 
 Men det är mycket jobb att hålla reda på det. 
 Ett lösenordsskydd på sidan skulle kunna lösa problemet. 
 
Mötet avslutas: Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
___________________________________ 
Rasmus Eriksson 


