
Protokoll fört vid styrelsemöte hemma hos Evelina med
Varbergs NSF-scoutkår
2014-05-08

Närvarande: Mikael, Evelina, Viktor, Jonas, Malin

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Evelina öppnade mötet. 

§ 2 Rapporter
Evelina informerade om att Berit m.fl. träffar ca 15 barn, ”bäverscouter”, som 
provar på scouting för att eventuellt börja i höst.  

Distriktets årsmöte 
Evelina, Jack och Tove var på distriktets årsmöte den 16:e mars Mölnlycke, på 
Wendelsbergs Folkhögskola. De gick igenom olika arrangemang som kommer 
ske i år. Ex. Bodaborg som är för Upptäckarna samt Utmanare och Ledare. 

Övernattning
Äventyrarna hade en övernattning/läger som de kallade för Välkommen till 
Fylke. Det var Hobbit-inspirerat.              ≈12 st. deltog

Ordförandesammankomst i Uppsala
Evelina var på Ordförandesammankomst i Uppsala mellan den 26-28 april. 

- Vi ska ta tag i ’’Trygga möten’’ i höst. Troligtvis läsa kursen via internet.  

St. George
Den 23 april var Varbergs NSF-scoutkår inne i Varberg och firade St. George ihop

med Varbergs scoutkår ”Scouterna” 

§ 3 Ekonomisk rapport
Just nu ser det bra ut p.g.a. att vintern varit mild. Vi har fortfarande 6000: - kvar att

”ungdomsanpassa” för.  

§ 4 Stugorna
Onsdagen den 21 maj ska Mikael och Evelina ha ett möte med två personer från 
kommunen ang. stugorna i stan. 

Gällarpsstugan
Jonas har varit och städat upp krossat glas i den nya stugan i stan, även försökt laga

provisoriskt så gott det går med masonitskivor.  



Brandskyddet på Långaråsen
Alla har fått i uppgift att läsa vad som krävs för brandskydd i stugan vid Långaråsen,

för att den ska vara godkänd att ha övernattande gäster. Det kan man läsa om på ’’Våra
gårdar’’-hemsida. 

Eljobb
Evelina ska prata med sin pappa och höra om han kan hjälpa oss installera ny el.

Uthyrning
Det har varit stökigt och dåligt städat efter en uthyrning till en privatperson. 
Mikael pratade med dem och de skulle komma tillbaka och städa.

§ 5 Seglingsvecka i sommar
Mikael vill ha en seglingsvecka i sommar där vi kanske bjuder in scouterna från 
Danmark. Förslag på namn är ’’En salt uke’’ då Mikael inte bara tänkt segla utan

också göra andra vattenaktiviteter. Tänkt datum är 7-12 juli. 

§ 6 Rekrytering vid Naturum
20-22 maj kommer det vara rekrytering vid Naturum. Dit kommer Anders och Tom

som är konsulenter. Intresserade kommer bjudas in till ett scoutmöte.  

§ 7 Föräldrakommité 
Vi har funderingar på att starta en ”föräldrakommité” istället för
”föräldraföreningen”. Vi beslutade att vi ska kontakta Madelene för meddela detta.

§ 8 Mötet avslutades
Vid protokollet: Malin Bengtsson 


