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Kårstyrelse 2011-11-03 
 
Närvarande: Jocke Gårdman, Mari-Ann Lundgren, Gunilla Peterback, Rasmus 
Eriksson, Ulrika Johnsson 
Medlemsnärvaro: Alvin Bengs 
 
Föregående protokoll 
• Bokinköp står kvar sen förra protokollet 

 
Rapporter 
• Upptäckare har varit på Femörehuvud 
• Spårare har varit på daghajk vid scoutstugan Pålsteken 

 
Ekonomiskrapport 
• Gunilla redogjorde för vår ekonomi (bil1) 
• Fakturorna ska numreras från och med årsskiftet 
• Endast kassören i Hölö scoutkår ska skriva ut fakturor 
• Alla beställer skjortor själv från www.scoutvaror.se 
• Mari-Anne var på kommunens information om aktivitetsbidraget. Vi kanske 

ska ha en dialog med kommunen tillsammans med andra kårer? 
 
Ledarfrågor 
• Ledarmiddagen flyttas till januari. 
• Diskussioner fördes om stöd till nya ledare och stöd till ledare som leder 

barn med särskilda behov. 
 
Scoutgården 
• Rummet på övervåningen är iordninggjort med fin utrustning, för film och 

konferens. Styrelsen riktar ett speciellt tack till Jörgen Berglund för det 
fina arbetet. 

• Conny L är kontaktad för hjälp med el-installationer 
 
Stuga inget nytt 
 
Brev och skrivelser inget att rapportera 
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Programaktiviteter 
• Reflexspår 14 november, styrelsen tog beslut på att kåren bjuder scouterna 

på korv. 
• Julpyssel 11 december 
• Julavslutning på Wij 14 december 

 
Läger o hajker 
• För sommaren finns inget planerat 

 
Övriga frågor 
• Köp o sälj sida på vår hemsida, för till en början scoutskjortor. 
• Kårstämma med ett integrerat föräldramöte, bestämdes till den 16 februari 

2012. Då ska B Follin från distriktet inbjudas. 
• Nästa möte 18 januari 2012, kl 19.00 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ulrika Johnsson 


