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 Kårstyrelse 2013-11-07  
Närvarande: Jocke Gårdman, Gunilla Peterback, Rasmus Eriksson, Ulrika 
Johnsson 
Frånvarande: Jörgen Berglund 
 
Föregående protokoll 
Tillägg till föregående protokoll. 
Milersättning skall utgå till dem som skickar in reseräkning efter resorna till 
sommarens läger. 
 
Rapporter 
Den inplanerade vårhajken ställdes in. 
15 scouter o 10 ledare var på Space Camp i somras i södra Dalarna. Ett mycket 
bra läger som alla var nöjda med. 
Alla avdelningar är igång efter sommaren. En ny spårar avdelning har startat, 
som består 15 scouter. 
Hölö scoutkår deltog i Silvertävlingarna, som i år arrangerades av Turinge. 
 
Ekonomiskrapport 
Gunilla redogjorde för ekonomin, bil 1 
Kommentar till utfallet, vinsten från Valborg står inte i paritet med insatsen. 
Diskussion om det till nästa år, billigare korv tex för större vinst marginal. 
Space camp gick med förlust, men det var enligt planen. 
Ändring av konton, kommer att behöva ske under 2014. Detta innebär bla 
dubbelverifiering, diskussioner och beslut på nästa styrelsemöte. 
 
Ledarfrågor 
Spårare, 16 scouter med Rasmus Eriksson, Leif Jansson och Mona Andersson 
som ledare. 
Upptäckarna är 10 scouter och där är Helen Gårdman och Åsa Wickman ledare. 
Ledare frågan för upptäckarna, är inte riktigt bra, där skulle behövas tillskott. 
Detta har tillfälligt lösts, med att schemalägga föräldrar som deltar på 
träffarna. 
Äventyrarna är en stor avdelning med 16 scouter, som ledare finns Jocke 
Gårdman, Hasse Eriksson, Anders Mattsson, Conny Lindholm och Mats 
Peterback. 
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Scoutgården 
Sophantering i scoutgården. Uppmaning till avdelningarna är att använda små 
soppåsar och ta med hem. Allt som kan komposteras, kan kastas i komposten 
utanför köket. 
Snöröjning till scoutgården, i fjol snöröjde Rasmus till julpysslet. Önskvärt är 
att det blir röjt.  
Fastighetsförvaltare Ulrika Gräns från kommunen har inspekterat huset och 
hyra ska sättas på huset. Nuvarande kontrakt löper ut den 30 september 2014. 
Byte av lås på scoutgården bör övervägas. 
 
Stuga 
Inget nytt 
 
Utrustning 
Satsningen på utrustningen inför Space Camp, var en succé. Conny L har designat 
nya patrullkistor, vilka fungerade mycket bra. 
Hölö scoutkår håller på att fixa en kanotkärra, Jocke håller i det projektet. 
 
Brev och skrivelser  
Inbjudan till vänortsläger i Finland, har kommit och skickats ut till ledare. 
Kurser för ledare, arrangerade av Södertörns scoutdistrikt. 
Inbjudan till Järna scoutkårs 75-jubileum. 
 
Programaktiviteter 
Mörkerkväll, hajk för äventyrar, julmarknad på Oaxen och julpyssel i 
scoutgården.  
 
Läger o hajker 
Hajk i scoutgården, första advent helgen. 
Kåren vill ha kvar Silvertävlingarna på hösten (sista helgen i september). 
Åldersgränsen för deltagande till vänortsläger diskuterades och det har även 
förts med arrangörerna i Finland. 
De som inte kan eller vill åka på vänortsläger, kan tex åka på ”färdigt” läger till 
Vässarö. Det finns även funderingar på att arrangera ett läger för Spårare, av 
Södertälje kårerna. 
Vårhajk för kåren kommer att vara 17-18 maj. 
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Övriga frågor 
Gunilla väckte frågan om hur styrelsearbetet ska se ut. Ska vi utöka antalet 
ledamöter? Hur ser rekryteringen utav ledamöter ut till styrelsen? 
 
 
Nästa möte 
 
Vid protokollet 
 
 
Ulrika Johnsson 


