Katrineholms Scoutkår
Planering vårterminen 2018-01-07
Scoutgården
Ca. 30 närvarande.
_______________________________________________________________________
Julklappar
•

De som inte var med på julgröten kommer att få sin julklapp vid terminsstarten

Storkanot
•

Information från styrelsen om en idé att två storkanoter ska inköpas för de pengar som
avsattes på kårstämman för två år sedan. Svårt att hitta någon återförsäljare men
sökning pågår.

Nycklar och larm
•
•

Information om den pågående nyckelinventeringen.
Förslag på att bommen ner till scoutstugan ska kunna låsas upp med gårdsnyckeln.
Alternativt att en nyckel till bommen ska finnas uppmärkt nere i stugan.

Scoutgården och stugan
•
•
•
•

Tisdagsgruppen ser över elementen.
Önskemål om en bättre ”dörrstängare” till ytterdörren.
Önskvärt att grillpinnarna alltid återställs i för dem avsedd tunna samt att grillgaller
ska förvaras åtkomligt (inte bakom klätterväggen)
Alla uppmanas att hålla efter snön på trappor om man är först på plats efter att det
snöat.

Utbildning, förslag och önskemål.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segling
Kajak
Klättring
Sjukvård/HLR
Free being me
Lekar
Laga mat utomhus
Scouthistoria
Helg på Gilwell
Trygga möten
Scoutkunskaper

”Ledarjox” , förslag och önskemål.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hantverk ex. tenntrådbroderi, skedtäljatkurs
Boda borg
Höghöjdsbana, Sörsjön, Glåtterskogen utanför Norrköping
Familjedag vid Vrå
Familjedag vid Påltorps hage
Spöktur
Fågelskådning
Cykelorientering
Skogsexkursion
Övernattning i samband med planeringsdag

Kalender 2018 kårgemensamma aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V. 2 eller 3, avdelningarna börjar sina veckomöten efter juluppehållet
Skidkväll 29/1 vid Spökbacken under förutsättning att det finns snö
Utbildningsdag 11/2. Halva dagen om att klara sig 72 timmar utan el. halva dagen
ännu öppen för förslag, Trygga Möten blir ett alternativ för eftermiddagen.
Fråga från kommunen om intresse för att hålla i sportlovsaktiviteter. Styrelsen tar upp
frågan.
Kårstämma torsdag 15/3 19:00 i Scoutgården
V.12 information om Majblommeförsäljningen på alla avdelningar
12/4 säljstart för Majblommorna
St Georg måndag 23/4. Planeringsgrupp behövs med representanter från alla
åldersgrupper.
Valborg 30/4. Ännu osäkert om vad kåren har avtalat med kommunen. Mer
information efter styrelsemöte 9/1. Lena W. är beredd att ta över efter Agneta.
Distrikts Mästerskapen 5-6/5 i Norra kretsen. Spårare och upptäckare endast 6/5. Mer
information kommer under våren från distriktet
Kårhajk, med tema inför DUST 26-27/5. Förslag på plats kan framföras till styrelsen.
Planeringsgrupp behövs med representanter för alla avdelningar.
Nationaldagsfirande i Stadsparken 6/6
Ev. Familjekväll(ar) vid Scoutstugan under sommaren.
V.31 DUST. Upptäckare och äldre 28//7-4/8 (Spårarna deltar ej.)
26/8 Höstplaneringen

Andra förslag och idéer
Ev arbetsdag vid Scoutstugan under året??
Samtalsämnen i grupper grenvis:
•
•
•

Blå tråden
Våra riktlinjer och förslag när det gäller aktiviteter och märken för olika
åldersgrupper.
Introduktion för nyare ledare och underlag för avdelningarnas planering

