Katrineholms Scoutkår
Protokoll
Kårstyrelse
2016-11-29
_______________________________________________________________________
Närvarande: Pelle Andersson, Åsa Tolbäcken, Sigge Eliasson, Pierre Karlsson, Maria Kjellstedt,
Karin Lindblad Augustsson, Anette Magnussen, Roland Eriksson, Christina Eriksson
Inte närvarande: Amanda Bäck, Karl Borehall
Dagordningen
Godkändes.
Föregående protokoll
Styrelsen 1/11 lades till handlingarna efter att det noterats att även Christina Eriksson var
närvarande.
Skrivelser
•
•
•
•

Regionala kansliets nyhetsbrev
Scouternas nyhetsbrev
Om Scouternas försäkringar
Bekräftelse från Sörmlands Sparbank om bekräftelse om firmatecknare

Avdelningarna
Läget i verksamheten, inkl. genomförda/kommande aktiviteter
•
•
•
•
•

Novemberfajten, 12-13/11. Parasiterna från Strängnäs vann och arrangerar nästa år,
Katrineholm vann Roverklassen.
Upptäckarnas Boda Borg-äventyr, 13/11. 30 Upptäckare samt ledare och föräldrar var
med.
Spårarnas vandring, 20/11. Högt deltagande och fint väder.
Knappast-bal, 3/12. 50 anmälda.
Vilddjuren har fem deltagare och kommer att träffas en gång till före jul och vara med
under lördagen på Äventyrarnas film- och hantverkshajk 10/12.

Läger
•

•

•

Kretsläger 25-28/5 2017.
o Sparreholm, Flen, Vadsbro-Blacksta, Valla-Sköldinge och NSF Stigtomta och
Eskilstuna har anmält intresse. Åsa skickar ut inbjudan till uppstartsmöte tisdagen
3 januari 19:00. Ett tema för lägret bör beslutas så att terminsprogram ev. kan
planeras utifrån det. Klara från Katrineholm är Pelle, Åsa och Mårten.
Jamboree17, intresse för deltagande är svagt. Ingen från Äventyrarna eller Knappast har
anmält sitt intresse. En förutsättning för at delta är att det finns ledare som åker med och
i dagsläget finns ingen intresserad.
Beredning av motionen om lägeravgifter för ledare inför beslut på vårstämman. Pelle,
Pierre, Roland och Maria tar fram ett förslag till beslut som styrelsen tar ställning till
innan stämman.

Trygga möten
Beslutades att anta reviderad Krisplan, Se bilaga 1.

Julmarknaden 20/11
Julmarknaden 2016 slog alla tidigare rekord och vädret var bra.
Utfallet/vinsten blev ca 27000:Tillräckligt många föräldrar kom och hjälpte till innan, under och efter julmarknaden. Bröd,
fiskdammspaket och lotterivinster skänktes i massor, både saker och pengar till inköp av vinster.
•
•
•
•
•

Brödförsäljning: 3660:Café: 2154:Lotterier 8 st à 100 lotter: 4000:Fiskdammen: 2160:Övriga inkomstkällor var försäljning av Scouternas julsaker, kransar, granar, glögg, korv
och saker som avdelningarna tillverkat.

Till nästa års julmarknad tar vi med oss: Uppmana avdelningarna till att tillverka mer allmänt
lättsålda saker, uppmana någon avdelning till att koka sylt till försäljning, försök att få någon som
kan tillverka stommar till julbockar, HÖGRE BRÖDPRISER (vid prissättningen ska man utgå
från en på förhand bestämd prislista), uppmana fler att göra eget julgodis till försäljning, tag hem
fler av KFUM:s almanackor till försäljning.
Föräldragruppen är mycket nöjda och planerar nästa års julmarknad utifrån samma koncept som i
år.

Demokratijamboree 19-20/11
Pelle, Sigge och Åsa var kårens ombud i Västerås 18-20/11. Rapport, se bilaga 2.

Messengers of Peace
Utvärderingsbesök 26/11. Tre representanter från World Scout Bureau togs emot på
Scoutgården av Pelle och Lasse samt ca 25 vuxna, ledare och scouter från Katrineholm. Besöket
upplevdes som positivt från kårens representanter.

Ekonomi
•
•
•

”Ser bra ut”.
Utfallet från Julmarknaden redovisades i punkt ovan.
Vissa förtydliganden gjordes om inom vilken tidsram utbetalning av pengar någon lagt ut
för kårens skull vid inköp ska ske.

Scoutgården, Scoutstugan, material
”Ordningsregler” för Scoutgården klara och finns på anslagstavlan.
Beslutades att samma priser ska gälla vid uthyrning av Scoutgården som för Scoutstugan.
Beslutades att Torsten och Roland tar in offert på dränering av Scoutgården och skickar in
ansökan om anläggningsstöd från kommunen före sista ansökningsdag 21/12.

Plan för sjöverksamheten
Diskussion om aktiviteter ska tas upp på vårplaneringen. Tisdagsgruppen avser att genomföra en
total inventering av ”sjömaterial” och har redan börjat att titta efter begagnade båtar.

Uppföljning av årets verksamhetsplan
Styrelsen upplever att vi till stor del uppfyllt det vi avsett att genomföra under 2016.

Vårplaneringen
Söndag 8/1 på Scoutgården. Inleds med lunch 13:00. Maria och Christina ordnar med lunch.
Pelle skickar ut information om att man måste anmäla sig senast onsdag 4/1 till Maria. Pelle
förbereder program utöver avdelningsplaneringen.

Kommande/pågående utbildningar
•
•
•

Leda Avdelning del 2, i Katrineholm 4-5/2.
Leda Scouting, i Katrineholm 11-12/2.
Ev. egen kursdag 11/2 eller 12/2. Fråga till vårplaneringen.

Övriga kommande aktiviteter
•
•
•
•

Julgröt 15/12
Katrineholm 100 år: Eftermiddagen på nyårsafton. Möte 15/12 kl. 17:00 på biblioteket,
Christina deltar.
Skidkväll 23/1, bokningen är bekräftad, endast snön saknas. Inbjudan går ut i samband
med terminsstarten och tas upp på vårplaneringen.
Idrotts- och kulturfestival 11-14/5. Maria i deltog i uppstartsmöte 15/11. Ett förslag är en
”Barnens dag”-parad från Stadsparken till Backavallen. Stadslopp i regi av Katrineholms
bandy och cykeltävling i regi av CK Ceres är de redan nu fastställda programpunkterna.
Nästa möte 24/1. Ett förslag att kåren visar upp sig på en ”prova-på-aktivitet” på
Backavallen. Frågan tas upp på vårplaneringen.

Övriga genomförda aktiviteter, möten, deltagande etc.
•
•

Trygga Möten-utbildning, 2/11. Ca 25 deltagare från kåren, Valla-Sköldinge Scoutkår och
en från SDK Näcken.
Föreningsalliansen träffades 11/11. Pelle och Anna-Karin var med.
o Beslutade att Katrineholms Scoutkår blir medlem i alliansen för 100 ;-/år.

Övriga frågor
Lägerkommittéen för DUST 2018 har haft sitt första möte. Roland är med.

Sekreterare

Ordförande

Åsa Tolbäcken

Pelle Andersson

