Protokoll fört vid styrelsemöte med
Varbergs NSFscoutkår
20160215
Närvarande: Mikael, Evelina, Jack, Victor och Berit
§1

Ordförande Eveleina öppnade mötet

§ 2 Skrivelser
Anmälan till Bunge Jump  sommarens förbundsläger  har öppnat. Temat är
kreativitet/film.
§ 3 Rapporter
Adventure gick av stapeln den 2729/11 på Långaråsen. 7 Äventyrare och 4
funktionärer deltog. Bland aktiviteterna var orientering ordnad av Fredrik,
filmvisning och galamiddag med maskerad/filmtema. Elsa från Frost, den
gyllene Kvicken och Mr Incredible sågs bland gästerna.
56/12 var Jack, Sanna, Tove och Emil från Utmanarna på Leda Scouting 
ledarutbildning i Flämslätt i Västergötland. På programmet stod genomgång
av scoutprogrammet, märken och målspår. Deltagarna fick också prova att
planera och hålla i en aktivitet.
19/12 hade vi julbord på Långaråsen med 17 gäster och minst lika många
rätter på bordet. Musikquiz stod också på programmet.
2728/12 hade Upptäckarna övernattning på Långaråsen. Jack, Evelina och
Louise var ledare och 6 scouter deltog. De lagade vegetarisk hajkbomb och
tittade på film, och det blev tillfälle till mycket lek för dem med spring i benen.
10/1 var det arrangemangsplaneringsträff i Mölnlycke. Jack, Tove och Evelina
var med och spånade ideér.
1516/1 hade ledarna för Spårare och Upptäckare planeringshelg på
Långaråsen.

12 14/2 arrangerade Utmanarna Scoutgalan i Varberg för 50 deltagare. 9
funktionärer höll i programmet som bl a bestod av yoga och stadsorientering
innan scoutgalen på lördagen. Det fanns 17 nominerade till 4 katagorier: Årets
mest engagerade scout, årets tabbe, årets aktivist och årets nykomling. Det
var också avtackning av årets arrangörer. Deltagarna övernattade i
Påskbergsskolan och galan hölls i SSF:s scoutstuga. Arrangörerna var
mycket nöjda med trötta efteråt..
§ 4 Ekonomisk rapport
En del sent inkomna medlemsavgifter för 2015 kommer att bokföras på 2016,
Norgeresan blev lite dyrare än beräknat, men eftersom folkhälsopriset kom in
blev inte förändringarna i budgeten för förra året så stora.
§ 5 Långaråsen
Bastun och varmvattenberdaren fungerar och är invigda. Evelina ska köpa
duschdraperier. Skrapa behövs också.
Mikael framförde förslag att byta taket på stugan, förslagsvis till plåt, samt nya
hängrännor. För att söka investeringsbidrag från kommunen måste vi ha in en
offert. Mikael åtog sig att göra detta.
Vi behöver göra en plan för småjobb som finns att göra och anlita
föreningsrådet till detta. Mikael tar kontakt med dem och ber dem komma upp
till Långaråsen. Vi ska även dokumentera inköp och reparationer.
§ 6 Årsmötet
Datum bestämdes till söndag 20/3 kl 14.00, med ett liknande koncept som
förra året, men att de yngre scouterna bara är med på valda delar. Jack sätter
ihop en förenklad variant av verksamhetsberättelse i bilder, Berit skriver den
officiella. Evelina presenterade ett förslag till arbetsplan, som vi gemensamt
redigerade. Vi spånade också på aktiviteter till arrangemangsplanen. Evelina
färdigställer dessa till årsmötet. Mikael har gjort bokslut och förslag till budget.
§ 7 Mötet avslutades
Berit Gällblad, sekreterare

