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Protokoll Kårstyrelsemöte Hölö Scoutkår 070825 
 
Närvarande: Jocke Gårdman , Mari-Ann Lundgren, Rasmus Eriksson 
 Stefan Sagström, Alexander Sagström, Barbro Hedberg,  
 Ulrika Johnsson, Isabella Sagström, Erik Hedberg, Alvin Bengs,  
 Rasmus Eriksson, Susanne Sagström 
 
Öppnande: Jocke hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
Sekreterare: Rasmus Eriksson utsågs att föra protokoll 
 
Föregående 
Protokoll: Föregående protokoll saknades. 
 
Rapporter Kåren var på lägret Jiingijamborii utanför Kristianstad, ett läger 
 Med ca 18000 scouter från hela Sverige och med några utlänska  
 scouter också. Mycket lyckat! 
 
Ekonomi: Ingen rapport finns. 
 
Ledarfrågor: Senior: Stefan Sagström står som ledare och finns som stöd och  
 Evenemangsletare. 
 Patrull: Rasmus Eriksson och Jocke Gårdman. 
 Junior: Susanne Sagström och Stefan Andersson 
 Minior: Finns i nuläget inga ledare. 

 Vi ska göra en rekrytering i skolan, troligen den 18 september
 som ska följas av ett föräldrarmöte i Scoutgården, samma  
 upplägg som vi haft tidigare. Förhoppningsvis innebär det att vi 
 får föräldrar som ställer upp så pass att vi kan starta  
 minioravdelningen. 

 
Terminsstart: Terminen börjar den 4 september för Junior och Patrull. 
 Minior börjar efter rekrytering och föräldrarmöte. 
 Senior börjar när dom vill. 
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Scoutgården: Vi har haft musproblem, men det är förhoppningsvis åtgärdat av  
 Kommunen med råttgift. 
 Även myrorna har varit påträngande under sommaren, men även 
 dom har bekämpats. 
 
Stugan: Ingen rapport men står troligen kvar. 
  
Utrustning: Ett tält gick sönder under lägret, lite osäkert vilket, men det  
 ska kollas upp. 
  
Brev &  En kurskatalog, annars inget av intresse. 
Skrivelser  
 
Program Riddarvaka 7 september 
aktiviteter: HHISS 15-16 september 
 Silvertävlingarna 22-23 
 Trollhajk 5-6 oktober 
 Kruthornet 6-7 oktober 
 Jota 19-21 oktober 
 Gemensam utekväll 6 novbember 
 Jubileumsmiddag Scouting 100 år 10 november 
 Julpyssel 9 december 
 Julavslutning 11 december 
 
 Terminsstart vecka 3 
 Pulkaåkning 12 februari 
 St Georg 23 april i Scoutgården 
 Valborg 30 april med korvgrillning och fackeltåg 
 Kårhajk 17-18 maj 
 Avslutning 20 maj 
 
 På sommaren är det vänortsläger i Danmark, tar ställning till det 

senare när vi vet när det är och hur vi har det med ledare. 
 
Övriga frågor:  Återträff Jiingijamborii? Vi avvaktar tills vidare. 
 Barbro har jobbat en hel del i Scoutgården med verktygsförråd,  
 Få ordning på programmaterial, samt fortsatt med röjning på  
 Övervåningen. Hon har en hel del idéer och får fullt förtroende 
 att fortsätta med detta, med hjälp av fixargrupperna. 
 
 Pumpen i brunnen är trasig, Jocke köper en ny. 
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Övriga Barbro och Erik har en idé om sopsortering, vilket välkomnas 
Frågor varmt! Dom tittar vidare på det. 
Forts. 
 FIXA grupperna ska dras igång ordentligt så fort avdelingarna  
 kommit igång och vi vet vilka föräldrar som hör till vilken  
 avdelning. 
 
 Jocke har pratat med hundklubben angående den stora  
 elräkningen i våras på ca 28000 kronor. Dom skulle återkomma 
 men då vi inte hört något skickar vi en faktura på halva beloppet 
 och bifogar en kopia av räkningen. 
 
 Märken, igen! Vi måste gå igenom vilka märken vi använder på  
 respektive avdelning, samt vad som krävs för att få dessa. 
 Denna gång måste det bli av! 
 
 Scoutkort, ett kort som följer scouten hela tiden är på förslag. 
 På detta kort ska man kunna se vad scouten fått för märken och  
 vad han/hon har gjort, hajker osv. 
 
 Bilderna på hemsidan togs efter förra styrelsemötet bort p.g.a. 
 Personuppgiftslagen. 
 Efter vad vi förstått så är det numera okej att lägga ut bilder  

 Utan medgivande, men för säkerhets skull kollar Rasmus med  
 Distriktet om hur dom tänker och hur andra kårer gör. 
 Är det okej så lägger vi ut dessa igen, annars försöker vi hitta  
 En lösning som fungerar. 
 Samtidigt tar vi in medgivanden från scouter/föräldrar om  
 Bilder på hemsidan, så vi  kan lägga ut nya bilder från nu. 

 
Mötet avslutas: Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
___________________________________ 
Rasmus Eriksson 


