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Protokoll styrelsemöte 2011-10-06 
 
Närvarande; Jocke Gårdman, Rasmus Eriksson, Gunilla Peterback 
och Ulrika Johnsson 
Ej närvarande; Mari-Anne Lundgren 
 
Björn Folin konsulent på distriktet var på besök. Han presenterade sig själv och 
sina visioner. Diskussioner om rekrytering och stöd från B Folin på ett 
ledarmöte. 
 
Föregående protokoll och aktivitetslista 
• Diskussioner om bokinköp. 

 
Rapporter 
• Vårhajk i maj, 25 deltagare 
• Sommarläger, 29 deltagare 
• Terminstart med rekrytering i Hölöskolans åk 2 och 3 
• Silvertävlingar, där Hölö knep 2ndra platserna 
• Riddarvaka 
• HHISS 
• Cykelhajk på Gotland i juni för äventyrarna ( numera utmanare) 

 
Ekonomi 
• Gunilla redogjorde för vår ekonomi, bil 1 
• Ekonomisk policy ska utformas för avdelningarnas aktiviteter, förs upp på 

aktivitetslistan. 
• Frakturerna ska numreras från årsskiftet och all fakturering ska ske av 

kassör. 
 
Ledarfrågor 
• Datum för ledarträff m konsulent B Folin bokas till söndagen den 13 

november. Styrelsen ber B Folin om tips och det ska vara roligt och motivera 
våra ledare. 

• Ser bra ut på ledarfronten, alla avdelningar igång. 
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Scoutgården 
• Städning och bortforsling av icke använda saker, har skett. 
• Toan ska renoveras och Jocke har gjort en ekonomisk kalkyl, på ca 3000 kr. 
• Styrelsen beslutar att detta ska godkännas. 

 
Stugan 
 
Utrustning 
• Ett tält trasigt 
• Efterlysning av Triangiaköken, be materialförvaltaren om hjälp med det. 
• Kaminen till militärtältet är också borta! 
• En arbetsbeskrivning för materialförvaltarens ansvars område, diskuteras. 

Styrelsen beslutar och är eniga , att det vore bra. Ska det föras upp på 
aktivetetslistan? 

 
Brev och skrivelser 
• Distriktsutredningen har skickats ut. 

 
Programaktiviteter 
• Reflexspår 
• Julpyssel 
• Julavslutning 

 
Läger o hajker 
• Spårare åker till femörehuvud 
• Utmanare på Fullt Ös 

 
Nästa styrelsemöte 3 november 19.00 i scoutgården 


