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Kårstyrelsemöte 2009-11-18 
 
Närvarande: Jocke Gårdman, Ordf 
                    Mari-Anne Lundgren, v Ordf 
                    Stefan Sagström, Kassör 
                     Rasmus Eriksson, medlemsregistrator 
                    Ulrika Johnsson, Sekr 
 

• Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat, därefter 
fastslogs kvällens dagordning. 

 
• Föregående protokoll godkändes och är justerat via mail. 

 
• Rapporter 
- Halsduk och sölja till miniorerna. 
- Silvertävlingarna gick av stapeln i Hölö, där Järna kåren tog full pott. 
- Rekrytering av miniorer har skett, och en ny avdelning har startat. 
- JOTA har hållits i regi av Hölö scoutkår, under helgen hade man 47 st 

besökare. 
- Juniorhajk har skett vid Femörehuvud, söder om Oxelösund. 
- Miniorhajk för andraårs miniorerna, ägde rum vid Pålsteken. 
 
• Ekonomi 
- Rutiner vid hajker ska göras, så att det blir ett visst ekonomiskt 

överskott till kåren. Jocke ska titta på dessa rutiner och info ska gå ut till 
våra ledare. 

- Valborgsfirandet vid Wijgården gick med ett 0 resultat. 
- JOTAn gick ungefär 70 kr+. 
- En ekonomisksammanställning från FörÖver finns inte. 
- 2009-11-18 fanns det 62393 kr på kontot, vilket vi önskar hade varit en 

större summa. Det finns en skuld till Jocke Gårdman på 70000 kr, den 
måste justeras och en betalningsplan ska göras. 

- Medlemsavgifterna sköts centralt och det sköts inte så bra som vi önskar. 
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- Kommunen inför ett digitalt system för att söka föreningsbidrag. Ansökan 
om koder fylldes i under mötet, de som ska ha koder från styrelsen är 
Jocke och Rasmus. 

 
• Ledarfrågor 
- Ledarmiddag 
- Styrelsen och ledare behöver träffas minst 2 ggr/år 
- Nycklar till scoutgården och kvittens hos Stefan Sagström 
 
• Scoutgården 
- Elspis på plats. 
- Dränkbar pump till brunnen 
- Trädgården har fått en riktig ansiktslyftning, bla har flera träd sågats 

ner. 
- Det sker ständigt en rastning av hundar i trädgården på framsidan av 

huset. Det är dags för en träff med hundklubben. 
 
• Stugan 
- Miniorerna har haft sin hösthajk där 
- Stefan Sagström hade ett förslag på att bygga ett vindskydd där, resten 

av styrelsen och dock mer tveksamma. 
 
• Utrustnings frågor 
- Nya vekar till lyktorna ska köpas in. 
- Fotogenlyktslådorna ska återställas till det skick som man vill hitta dem i. 
 
• Brev och skrivelser 
- Jocke tar upp med distriktet om att IT-säkerheten måste följas vi 

mailutskick. 
 
• Program aktiviteter 
- Julavslutning ? 
- Julpyssel 13/12 kl 13:00-16.00 
- Grötfest 10/1-10 
- Kårstyrelse 20/1-10 
- Ledarmöte med planering 28/1-10 
- Årsmöte 17/2-10 
- Styrelsemöte 5/5-10 
- Styrelsemöte 15/9-10 
- Styrelsemöte 24/11-10 
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• Mötet avslutas och ordförande tackade för bra möte. Nästa styrelse 
möte äger rum 20 januari 2010. 
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