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Styrelsemöte 09-05-13 
 
Deltagare; Jocke Gårdman, ordf 
                 Mari-Anne Lundgren, v ordf 
                 Stefan Sagström, kassör 
                 Ulrika Johnsson, sekr 
                 Rasmus Eriksson, medl registrerare 
 
*Ordförande öppnade mötet och dagordningen fastslogs. 
 
*Föregående protokoll saknades, men inget finns att tillägga. 
 
*Rapporter verksamhet: 
 - St Georg som firades i kyrkan. 
 - Valborg som scouterna anordnade på Wij, med 
traditionellt tal och fackeltåg. Susanne Sagström som 
skötte alla förberedelser, ska sammanställa en ekonomisk 
rapport. Denna ska redovisas för styrelsen. 
- Distriktets dag som Jocke, Erik och Alvin åkte på och de 
skötte kårens kontroll. 
 
*Rapporter ekonomi: 
- Bilaga 1 
 
*Ledarfrågor: 
- Verkar som ledarfrågan ser bra ut inför hösten. 
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- Ett gemensamt projekt för ledarfrågor ska starta. Där ska 
värdegrunder diskuteras och gemensamma riktlinjer ska 
göras. 
- Hölö halsduk ska delas ut till seniorer som har gått riddar 
vakan och lånas ut till ledare. Mari-Anne ska köpa in material 
och sy ett antal. 
 
*Scoutgården: 
- Vedspisen har gjort sitt, men via blocket har en ny ordnats 
fram. Den ska dock installeras. 
- Återigen diskuterades ordningen på scoutgården. Där 
måste alla ta sitt ansvar. 
- En renovering av taket på förrådsstugan är nödvändig. 
Material kan ev bekostas av kommunen och kåren svarar för 
arbetet. 
 
*Stugan 
- Alexander har varit där och allt ser OK ut. 
 
*Utrustning 
- Vi kan få ärva lite tält från Brandbergens scoutkår. Stefan 
Sagström håller i detta och håller styrelsen informerade. 
 
*Hajker och läger 
- Datum för aktuella läger och hajker måste spikas tidigt. 
 
*Övriga frågor 
- Funk träff inför Silvertävlingarna som Hölö arrangerar 19-
20 september? Frågan riktas till Jocke. 
 



Sid 3 (3) 

___________________________________________________________________________ 
Hölö Scoutkår C/o Jocke Gårdman       Tel 08 551 57 056            E-post;  holo@scoutkar.nu 
Nygård                    153 92 Hölö           Pg   83 33 91-6                 Hemsida;  holo.scoutkar.nu 

Nästa styrelsemöte bestämdes till 26 augusti. 
 
 
                 
 


