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Planeringsmöte 16 november 2006 
 

Närvarande: 
Mari-Ann Lundgren, Susanne Sagström, 
Rasmus Eriksson, Stefan Sagström. 
 
Julavslutningen 
Årets julavslutning är den 4 december som vanligt på Wij 
Gammelgård. Utan julklappsbyte, som förra året. 
Jocke bakar bullar 
Mari-Ann ordnar kaffe, saft, pepparkakor och dukar. 
Inbjudan skulle Jocke göra, Rasmus kollar om det är gjort, annars 
ser han till att det blir det. 
Julklappar till avdelningarna fixar respektive avdelning, pris ca 300kr 
Vi kollar med den vanliga tomten om han är intresserad, annars kollar 
Sussi med en ev. ersättare. 
Kåsor, värmeljus, tillbringare o.dyl. hämtar vi i Scoutgården. 
Mari-Ann kollar med Lucian. 
 
Julpyssel 10 november 2006 
Julpyssen som vanligt i Scougården, 10 november klocka 13-16. 
Inträde 1 krona per år man är gammal, högst 15 :- 
Kaffe och Pepparkaka, hård och mjuk (eller sockerkaka) 10:- 
I år bör vi skylta mer allmänt på anslagstavlor, kanske kan vi få några 
fler att komma i år. 
Vi har några att fråga om medverkan: 
Irene – Baka pepparkakor 
Barbro – Marsipan 
Anneli Berglund – Pyssel, om hon vill medverka på något sätt 
Året som gick som bildspel på en dator 
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Radiohajk 23-25 februari i Scoutgården 
Södertörns Radioscouter, 7SØSRS, kommer denna helg att 
arrangera en Radiohajk i Hölö. 
Alla scouter är välkomna, man behöver inte vara radioamatör för att 
vara med! 
Det kommer lite att påminna om en mini Jota. 
 
Föräldraraktiviteter 
Vi har fått önskemål om att arrangera något för föräldrarna, någon 
hajk eller liknande, och förslag kom om att under vårhajken ha en 
parallell hajk för föräldrarna, inte allt för långt bort från 
Scouternas hajk. 
Dom kan då hälsa på scouterna en stund. 
Funderar mer på det till vårhajken om vi kan arrangera detta. 
 
Förslagslådan mm. 
Vi gick genom förslagslådan på hemsidan, och tog bort inaktuella 
saker. Det som diskuterades var bl.a. föräldraaktiviteten, hur vi vill 
ha köket, bildkollage på väggarna i scoutgården, vilket scouterna 
borde få göra. Livlinorna behöver uppgraderas, om man kan hitta nya. 
Förslagslådan är nu rensad på inaktuella saker, men använd den gärna 
så fort ni kommer på något ni vill ta upp! Då glöms det inte bort! 
 
Läger i Sommar 
Vi har tidigare sagt att vi ska åka och dela by med Järna. 
Nu har även Älta anmält sitt intresse att bo med oss, vilket vi gärna 
gör, och Järna har inget emot detta. 
Resa ner är inte bestämt ännu, Älta har en SL buss dom ska åka ner 
med, Hölö får troligen också plats, men troligen inte Järna också. 
Det kommer att gå Scouttåg ner, vi kollar hur det ligger till med 
detta, och kostnad. 
Vi beräknar att vi kommer att behöva ta ut en kostnad av ca 2500-
3000 kronor per deltagare för lägret. En mer exakt summa kan 
fastställas när vi vet ungefär hur många som kommer att åka, samt 
vad resan kommer att kosta. 


