Planering Katrineholms Scoutkår vårterminen 2014
12 januari, Scoutgården, ca.25 deltagare
Avdelningarna under våren
Spårarna
•

14 stycken scouter på måndagar, 17-18 stycken på torsdagar.

•

Behöver hjälp vid eventuell hajk. i vår

•

Ska inte på DUST.

•

Valla-Sköldinge scoutkår har frågat om utbyte/samarbete. De vill paddla kanot och testa klätterväggen. .

•

Förfrågan har kommit från Flen till alla kårer i kretsen om ett eventuellt gemensamt spårarläger i sommar.

Upptäckarna
•

25 stycken på måndagar (20-23 brukar komma), 21 stycken på onsdagar.

•

Ledare behövs till onsdagar!!

•

Hajk i Scoutstugan i helgen v.9.

•

28/4 ska onsdagsgruppen använda klätterväggen (måndag).

Äventyrarna
•

30 stycken och 6 ledare.

•

Behöver hjälp med ledare till DUST.

Utmanare
•

35 stycken (10-25 brukar komma)

•

Har bytt avdelningsansvarig från Lollo till Helena, Amanda J tillkommer som ledare.

•

Vill bygga om loftet och skaffa nya soffor.

•

Kommer att söka samarbete/utbyte med andra kårer.

Aktiviteter under våren
•

27/1 skidkväll vid Spökbacken 18-20:30

•

31/-2/2 Skidhajk/Faluhajk till Borlänge/Romme med Äventyrarna

•

5/2 utbildning ”Trygga möten ” i Nyköping

•

15/2 ledarutbildning BAS i Vadsbro

•

18/2 Gilleting i Scoutgården

•

28/2-1/3, 1/3-2/3 hajk Upptäckarna

•

7-.8/3 hajk Spårarna

•

8-9/3 utbildning SCOUT i Västerås

•

11/3 KÅRSTÄMMA 19:00 i Scoutgården.

•

15-16/3 inspirationshelg/distriktsting i Flen

•

16/3 distriktsstämma i Flen i samband med inspirationshelgen

•

19/3 kretsträff i Vadsbro-Blacksta

•

V.13 Majblommekommittén informerar samtliga avdelningar om den kommande Majblommeförsäljningen.

•

V.15 avdelningarna säljer Majblommor

•

23/4 St Georg. En ansvarig från varje avdelning . Amanda B klar för upptäckarna/Skogsrövarna.

•

30/4 Valborg. Diskuteras/planeras i föräldragruppen som ska träffas för uppföljning av Julmarknaden. Åsa
rapporterar till styrelsen.

•

3-4/5 DM i Gnesta. Äventyrare och Utmanare hela helgen. Spårare och Upptäckare endast söndagen.

•

30/5-1/6 Riddar Rodney-hajk i Scoutstugan, Utmanare ordnar för Äventyrare.

•

V.32 DUST
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•

24/8 höstplanering i Scoutgården hela dagen.

V.19-22 har alla avdelningar sina veckomöten i scoutstugan!
Blå tråd
•

Synpunkter lämnas skriftligt till Lasse eller Pelle.

Resurslista
•

Vill man stå med på listan mailar man till Lasse eller Pelle.

DUST v.32
•

Anmälan kommer att vara öppen från mars.

•

Varje avdelning måste själva avgöra om de ska med på lägret, dvs. har tillräckligt med vuxna. Rapport till styrelsen
så fort man vet.

•

Synpunkter framfördes om att kostnaden för lägret var hög och exklusive resa. Förslag om att ansöka om pengar till
busshyra från t.ex.. Majblommekommittén.

•

Ved behövs till Scoutstugan.

Kårstyrelsens mötesdatum
•

26/1 kl.17:00

•

24/2 kl.19:00

•

9/4 kl.19:00

•

13/5 kl.19:00

•

3/6 kl.19:00

Övrigt
•

Hanna vill ha mail om utbetalning av avdelningspengar för våren. Max 700:- per avdelning.
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/Åsa Tolbäcken
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