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Hölö Scoutkår 
Svenska scoutförbundet 
Södertörns Scoutdistrikt 

2015-06-02

Kårstyrelse 2015-06-02 

Närvarande: Gunilla Peterback, Rasmus Eriksson, Åsa Elgstig, Kristina Bengtsson  
Frånvarande: Jocke Gårdman 

Föregående protokoll:  
- 

Rapporter:  
Terminen avslutades med en kårhajk vid Sörsjön, vikingatema, de hade bra väder och  
aktiviteter som att grilla ägg och paddla. Ca 40 deltagare (föräldrar ledare och barn.) 
tidigare under året så har kåren arrangerat St:Georg, Valborg, pulkakväll, reflexspår, 
kårhajk med julpyssel samt julmarknad på Oaxen. Spårarna har haft en dagshajk, 
utmanarna har arrangerat ett mycket uppskattat Halloweendisco för de yngre och 
ledarna har gått utbildningen : "trygga möten". 

Ekonomisk rapport:  
Gunilla redovisar ekonomin, bifogar fil 
Banken är på gång förhoppningsvis innan den 12/6 och Gunilla och Kristina bokar tid för 
överlämning av kassörjobbet.   

Ledarfrågor:  
Ledarfrågan till hösten behöver vi titta närmare på, hur det ser ut på avdelningarna. 
Vilka ledare finns kvar till hösten.  

Scoutgården:  
Se nedan: brev och skrivelser. 

Stuga: 
Hämta vedspis och dieselkamin från en stuga på Ekerö som skall rivas, dessa skall till 
stugan. Rasmus och Leif har åtagit sig att göra detta.  

Utrustning:  
- 
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Brev och skrivelser:  
Diskuterade skrivelserna mellan Kommunen och Jocke, ang den nya hyran. Vi väntar på 
ett möte som kommunen skall kalla till för att få klarhet i hur vi skall ha råd att 
fortsätta vår verksamhet.  

Programaktiviteter: 
Säsongen är avslutad, terminsstarten planeras i höst 

Läger och hajker: 
Sommarläger paddelhajk (inbjudan är ute på granskning bland ledarna) skall skickas ut 
till scouterna inom kort.  

Övriga frågor: 
Att till nästa årsmöte hitta fler ledamöter till styrelsen.  

Nästa möte: måndag den 24/8 kl 18.30 

Vid protokollet 

Åsa Elgstig  
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