Planering Katrineholms scoutkår höstterminen 2014, 24/8 Scoutgården
Cirka 25 deltagare. Samtliga avdelningar och styrelsen väl representerade. Lena P. och Lennart är
inte längre ledare på någon särskild avdelning utan agerar bredare som ”hantverkskonsulter”.
Magnus Måhl välkomnades till kåren i egenskap av förälder som vill engagera sig, kanske inte
nödvändigtvis som ledare. Han poängterade några viktiga frågor som t.ex. vad vill vi med kåren
mer långsiktigt och hur ska vi göra scouterna mer välkomnande för dem som är helt nya, lite
mindre skrämmande.

Planer för terminsstart och rekrytering
•

Fredrik Kadesjö, utbildningskonsulent från Scouterna, kommer till Katrineholm måndag
8/9 för att informera i skolklasser samt vid behov föräldrar, ledare m.m. Kan även
komma vid ett senare tillfälle och genomföra introduktionsutbildning för nya ledare.

•

Nuvarande medlemslista: 10 Spårare, 34 Upptäckare, 36 Äventyrare, 15-20 Utmanare.
Carina vill ha listor på de man har senast fredag v.39. Vill man ha terminspengar, 700
kronor per avdelning, mailar man Hanna om detta.

•

Ska vi använda de nya scoutböckerna? Avdelningarna tittar vidare på detta.

•

Daniel hälsar att avdelningarna gärna får såga ved vid Scoutstugan – det finns mycket att
göra efter vedsläpardagen.

•

Anette har besked från Sannen och Lasse och anser att vi börjar med två grupper med
upptäckare som tidigare.

•

Två prova på-veckor. Fokus på de två yngsta åldersgrupperna.

•

Vilka behov av vuxenförstärkningar har vi? Ledare, VUXNA.

•

Vilka krav vill och måste vi ställa på föräldrarna? Tydligt att de föräldrar som kommer
med inte följer sitt eget barn utan är där för gruppen. Trevlighetsfaktor. Resurslista. Ge
föräldrarna möjlighet att få vara med lite på sina villkor och ge dem möjlighet att växa in i
sin roll.

•

Helsidesannons i Katrineholms Kuriren onsdag 27/8. Besök i skolorna åk. 2 och 3.
Inbjudan har gått ut till skolorna. Kontaktpersoner Pierre för Spårarna, Anette för
Upptäckarna, Anna-Karin för Äventyrarna och Helena för Utmanarna. Föräldrar bör vara
med Spårarna de två första gångerna och Upptäckarna den första gången. Start v.36,
samma dagar och tider som tidigare. Knappast börjar fredag 29/8.

Extra resurser som möjliggör information till föräldrar under terminsupptakt

Måndag

V.36

V.37

Hanna

Carina J

Magnus (S)

Åsa (U)

Mathias

Mathias

Pelle

Pelle
Magnus (S)

Onsdag

Pelle

Rolle

Rolle

Lena W

Lena W

Torsdag

Magnus (S)

Magnus (S)

Christina

Christina

Dessutom är Anders och Anna-Karin (mån och ons) tillgängliga där det behövs.
Upptäckarna vill ha med 3 personer i v. 36 och 2 i v. 37. Spårarna vill ha med de som finns
tillgängliga.
Pelle gör en fördelning och skickar ut till de berörda.
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Kommande aktiviteter
•

9/9 Kårordförandeträff i Gnesta

•

13/9 Loppis på Vika. Förarbete från 6/9. Mer information kommer via e-post

•

16/9 Kårstyrelse

•

19-21/9 Knappast Hajk

•

28/9 Kretstävling 10-14 i Valla

•

5/10 Kår- och familjedag vid Scoutgården

•

10-12/10 Knappast invigningshajk

•

14/10 Kårstämma

•

18/10 Arbetsdag Scoutstugan

•

19/10 Distriktsstämma Gnesta

•

15-16/11 Novemberfajt Knappast och äldre, Vadsbro-Blacksta

•

18/11 Kårstyrelse

•

23/11 Julmarknad

•

21-23/11 Scouternas stämma (nationellt) – Demokratijamboree, Kristianstad

•

17/12 Julgröt

•

11/1-2015 Vårplanering

•

Skidkväll

•

Kårhajk i vår

•

Läger sommaren 2015. Förslag att ha kretsläger på Vässarö. Styrelsen tar upp det på nästa
styrelsemöte.

•

Ledarvård. Lena har en kontakt med Sälen som gärna har ett utbyte. De vill komma hit
och vi är välkomna dit.

•

Ledarträff med någon aktivitet, t.ex. hantverk under v.44
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Uppföljning av tidigare planering
•

Blå tråden. Se över matrisen och se om vi kan jobba vidare enligt den.

•

Resurslistan. Uppdatera och prata med ”nya” vuxna.

•

Administration och information. Hur kommunicerar vi enklast med föräldrarna?
Kanske ännu inte enbart via mail och hemsidan.

•

Kopiator/skrivare inköpt för kompletterande kopiering. Den huvudsakliga kopieringen
bör även fortsättningsvis ske på samma sätt som tidigare.

•

Viktigt med utbildning och introduktion till nya ledare. Inventera behov.

•

Bli bättre på att följa upp varför scouter slutar för eventuella åtgärder.

•

Inför nästa höst tänka över hur lokalerna utnyttjas. Grupp/grupper även på tisdagar?

•

”Vem är vem” på anslagstavlan. Om vi ska ha kvar det bör det uppdateras. Pelle frågar
Sven E om han kan uppdatera.

•

Utbildning på motorsåg. En dags utbildning på Ökna lantbruksskola, 2500 kronor per
person. Eventuellt bidrag kan sökas från kommunen och distriktet. Rolle undersöker
möjligheter inom distriktet.

•

Problem med obehöriga besökare vid Scoutstugan. De nuvarande skyltarna ska tas ner
inför terminsstarten och korrekta anslag ska sättas upp inför nästa sommar. Pelle har sett
över vad som gäller så det blir rätt och mer välkomnande. Viktigt att detta är klart inför
kommande vår och sommar.

•

Trygga möten. Förslag på att bjuda in till ett utbildningstillfälle för de vuxna som
engagerar sig.

/Åsa Tolbäcken
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