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Protokoll Kårstyrelsemöte Hölö Scoutkår 090218 
 
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 
 
Ekonomi: Den 11 februari fanns 23658,40 på plusgirokontot. 
 4 st. aktiva har ej betalat för 2008, dessa har påminnts via mail 
 Stefan vill ha bort handkassan och kontanthanteringen helt, så  
 när som på lite smått som t.ex. märken. Hajkavgifter betalas till  
 PG i stället för kontant, alla utlägg betalas ut till konto efter  
 ifyllnad av speciell blankett med kvitto. 
 Fast hajkavgift som ska gälla alla hajker på 200:- för en  
 tvådagars. Sen 100:- extra per natt när det är flera dagar. 
 Stefan informerar övriga om detta. 
 Vi får numera igen bidrag från kommunen, vilket betyder att vi  
 förhoppningsvis kan börja betala tillbaka Jocke lånet. 
 Målsättningen är att påbörja en delbetalningsplan innan årets  
 slut. 
 S:t Örjan har ett plusgirokonto som bara kostar pengar men inte  
 används. Detta ska nu avbeställas. 
 Vi är medlemmar i Frustuna By till 2010-03-31 pga att vi betalat  
 för mycket. Därefter tar vi ställning till om vi ska fortsätta vara  
 medlemmar. 
 Stefan gick igenom 2008 års ekonomi. Resultatet blen 179:- plus,  
 vilket får anses som bra då vi inte fick några bidrag från  
 kommunen detta år. 
 Det såg bra ut och det kommer att lämnas till revisorerna. 
Ledarfrågor: Vi ska inom kort ha en ledarträff, kanske med nån middag, bara  
 för att träffas och ha trevligt. Vi skulle haft detta i julas, men  
 pga att köket var under ombyggnad blev det inte av. 
 Jocke kollar via mail en lämplig tid. 
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Scoutgården: Vattnet fungerar återigen inte pga. att pumpen inte fungerar. 
 Detta har högsta prioritet att få ordning på. 
 En fråga till föräldrarna om det finns nåt ”branschfolk” skickas. 
 Köket har gjorts om under julen, farstun revs, samt  
 källartrappen las igen och hörnet med dörren dit är nu öppet. 
 Det är lite jobb kvar innan det är helt klart. 
 
Stugan: Södertörns Radioscouter hyrde stugan i Augusti. 
   
Program S:t Georg 23 april. Planen är att vara I kyrkan. Jocke ser till att  
aktiviteter: det finns fika. 
 Valborg har vi ej hört något om. Vi får se om det blir något. 
 Distriktets dag är den 17 maj i Södertälje. Vi har Woodcraft. 
 Vi flyttar avslutningen till distriktets dag. 
 
Läger och Vårhajk 9-10 maj, Jocke kallar till planeringsmöte. 
Hajker Läger: För Över i augusti, datum ej bestämt. 
 Järnas patrullscouter är inbjudna att vara med. 
 Förslagsvis åker 2:a års miniorerna som juniorer. 
 4 seniorer är anmälda till distriktets läger Tellus som funk. 
  
Övriga  Årsmötet: 
frågor:  Vi behöver en ny sekretertare. Vi kollar lite bland föräldrar om  
 det kan finnas nån intresserad. 
 Jocke skickar kallelse till årsmötet. 
 
 Handens scoutkår har en hel del tält som eventuelt kan vara till  
 salu. Vi avvaktar priser, men det låter som att det kan bli en del  
 fynd. 
 
Mötet avslutas: Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
___________________________________ 
Rasmus Eriksson 


