Protokoll fört vid styrelsemöte med Varbergs NSFscoutkår
20160628
Närvarande: Evelina, Victor, Jack, Tove, Jonas, Mikael och Berit
§1

Evelina öppnade mötet

§2

Rapporter
● 910/4 Evelina deltog på scoutledningssamling. Kårordförande
från NSF, samt distriktsordförande från Scouterna var
närvarande.
● 1517/4 var Tove, Jack och Emil på Ting i Ekeby. Där beslutades
bl a att Rikshajken 2017 ska arrangeras av Varberg. Totalt deltog
ett 50tal scouter.
● 67/5 var det hajk för Utmanarna i Åkulla. 4 scouter vandrade,
badade, lagade hajkbomber och sov i vindskydd.
● På pingsthelgen 1315/5 gick det traditionella kårlägret av
stapeln. I år var det UFOtema och de drygt 20 deltagarna fick
jaga utomjordingar i skogen och skicka hem dem med
flaskraketer.
● 2629/5 reste Utmanarna till London, där de bl a besökte Big Ben,
Regent´s Park, British Museum och IMax biografen.
● Äventyrarna har gjort i ordning båtarna, och Äventyrare och
Utmanare har redan seglat tre gånger varav två ggr utflykt till
Bondholmen.

§3

Ekonomisk rapport
Mikael rapporterar att ekonomin är god, och att vi har mer likvida medel
än på länge. Skönt att ha marginal om det skulle hända något med
stugan och för div. inköp.

§4

Skrivelser
● Inbjudan från kommunen till möte ang. att kunna söka medel för
aktiviteter för nyanlända.
● Från banken ang. uppdatering av föreningens uppgifter. Mikael
har varit på möte och uppvisat infordrade dokument enligt nya
lagkrav.
● Erbjudande från KFUMscouterna i Silkeborg att bli deras vänkår.

§5

Långaråsen
● Ett nytt trimmerhuvud behöver inköpas. Jonas åtog sig detta.
● Jack har köpt in återvinningskärl för glas, plåt, plast och kartong.
● Tisdag 5/7 kl 18 samlas alla som kan på Långaråen för att slå
gräset och inventera tälten för ev. reparation. Mikael kollar var
tältreparation kan utföras.
● Uthyrningskostnader för Långaråsen bestämdes till 400 kr i
grundkostnad, samt 50 kr per person och natt. Detta gäller
övernattning utomhus p g a brandskyddsregler.

§6

Ledarsegling distriktet
Mikael föreslår helgen 910/7, och sätter ihop en inbjudan med
intresseanmälan. C:a 12 deltagare kan vara med. Mikeal, Anna och
Victor kan delta som ledare.

§7

Inför hösten
● Vi ska ha ett kårråd i augusti och stämma av inför höstterminens
aktiviterer. Förslag på datum mån 15/8 kl 18 på Långaråsen.
● Elin Martinsson har planerat in 89 september för rekrytering. Hon
vill senast v. 33 veta vilka skolor och vilken åldersgrupp hon ska
fokusera på.
● Vi ska delta på barnkalaset i Veddige 10/9.
● Kurs i ett av kårmålen  leda insidan  den 34/9 på Ransberg.
Målet är att lära känna sina kvaliteter för att kunna bli en bättre
ledare.
● Kårhandboken ska också göras. Datum bestäms på kårrådet.
● Förbundsråd i Karlstad 2426/9.

§8

Mötet avslutades

Vid protokollet:

Berit Gällblad

