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Hölö Scoutkår 
Svenska Scoutförbundet 

Södertörns Scoutdistrikt 
                         2008-08-28               sid 1 

Ledarmöte 080825 i Scoutgården 
Närvarande: Jocke Gårdman, Erik Hedberg, Mari-Ann Lundgren, 
   Jörgen Berglund, Alexander Sagström, Alvin bengs 
 
Avdelningarna och Terminstarter: 
Minior börjar verksamheten den 8 september. 
Junior och Patrull börjar den 9 september. 
Då junior endast är ett fåtal kommer Junior och patrull att ha gemensam 
avdelning detta år. 
Senior börjar när dom vill, tyvärr verkar det vara en del bortfall på Senior, men 
det kommer några nya som troligen kommer att bilda ett nytt seniorlag. 
 
Aktiviteter under hösten och våren 
 
Silvertävlingarna går 27-28 september, Turinge arrangerar i år. 
Kontrollantmöte den 8 september. 
 
Trollhajken är 10-11 oktober i Hölö, då ett seniorlag från Hölö vann förra året. 
 
JOTA i Scoutgården i Hölö 18-19 oktober, alla kårer i kretsen är inbjudna. 
 
Utekväll gemensamt hela kåren den 10 november med reflexspår och 
korvgrillning. 
 
Julpyssen i Scoutgården den 14 december. 
 
Julavslutning den 16 december. 
 
Hajk har avdelningarna var för sig under hösten. 
 
Terminstart 2009 vecka 4 
 
Pulkakväll 3 februari. 
 
S:t Georg 23 april 



Sid 2 (2) 

 
 
Hajk 9-10 maj 
Våravslutning 12 maj 
 
Scoutläger 2009  
Det är ett distriktsläger, Tellus, vid Grava utanför Nynäshamn, men då det finns 
önskemål att ha ett För Över igen satsar vi på det. 
Planen är att vi har ett För Över vecka 32. 
Vill senior kan dom åka på båda, men kåren åker inte till Tellus. 
 
Årsmöte 
Årets lite försenade årsmöte kommer vi att ha den 1 oktober klockan 19.30. 
Nästa årsmöte bestämdes till den 26 mars klockan 19.30. 
 
Rekrytering 
Vi kommer i höst igen att ha en rekrytering i skolan som vanligt i början av 
oktober, Erik kunde tänka sig att göra det med Stefan och Isabella som förra 
året.  Vilka det blir återstår att se. 
Sedan har vi som tidigare år ett möte med barn och föräldrar där vi förklarar vi 
måste ha ledare för de barn vi tar in. 
Tanken är att de ledare vi har ska om de vill kunna gå uppåt med barnen till 
andra avdelningar, och på så sätt fyller vi på med ledare också. 
 
Fixa hus/trädgård (Vuxenkvällar) 
Det finns som vanligt mycket att göra i och omkring Scoutgården. 
Vattnet måste fixas en gång för alla! (som varje år, men förhoppningsvis sista) 
Avskärmning i trappen så att man kan hålla varmt i hallen 
Skohylla i hallen 
Yttertrappan måste lagas 
Renovera badrummet 
Täta källaren och fixa avfuktaren 
Hugga upp vedhögen 
Sätta lås på uthuset pga att huggen ved försvinner 
mm. mm.  
 
Föräldrar har frågat efter saker att göra, så det är upp till oss att sätta dom i 
arbete! 
Någon eller några arbetskvällar under hösten vore bra. 
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