
Styrelsemöte med Varbergs NSF-scoutkår
2015-03-16
Närvarande: Evelina, Tove, Victor, Mikael och Berit

Skrivelser
Från förbundet ang. rekrytering, vilken ifylldes.

Rapporter
Evelina var på kårledarsamling i Stockholm 23-25/1 – fortbildning och erfarenhetsutbyte för kårordförande.
Nytt materiel är framtaget - ”Tillsammans” - om hur man kan bemöta barn med psykiska funktionshinder. Det
kommer att bli workshops på distriktsnivå på detta ämne. 

Samma helg var Jack på kommunikationsträff på samma plats i Stockholm. De arbetade med hur man kan
utveckla hemsidan.

14-15/2 var Jack på ”Scoutgala” i Eneryda, då personer som arrangerat utmanaraktiviteter under året
uppmärksammades. Det var superhjältetema.

28/2 hade vi årsmöte utomhus på Långaråsen för alla kårens medlemmar från de yngsta till de äldsta. Temat
var Demokratikalas med verksamhetsberättelse i form av poängpromenad i bilder, och budget som
illustrerades med vedhögar. Naturligtvis avslutades det hela med tårta!

Evelina, Jonas och Jacob deltog på distriktets skidresa till Värmland 6-8/3. De bodde på Ransberg och åkte
skidor i både Sunne och Branäs. Scouter från bl a Timmersdala, Jonsered och Mölnlycke deltog också.

Tove, Jack, Emil och Olof var på förträff inför Jamboreen i Japan tillsammans med ett 40-tal andra scouter 
den 13-15/3. Förutom information om lägret lagades det sushi.

Jonas och Ellinor deltog på distriktsårsmötet i Skövde söndag 15/3.

Långaråsen
Vi har blivit beviljade medlemsskap i föreningsrådet, och vi måste komma in snarast med ansökan om de jobb
vi vill ha gjorda i år. Jobb som kan vara aktuella är målning av innertaken och vissa fönster. Småstugorna skall
monteras ner, och gräsklippning kan också vara ett jobb vi vill ha utfört. Mikael prioriterar och tar kontakt med
föreningsrådet.

Mikael kontaktar även Våra Gårdar för en bedömning av taket och ett ev. byte av eternitplattorna.

Förslag till datum för vårens arbetsdag på Långaråsen blev 10/5. Då ska vi förutom att städa även organisera
och röja bland vår utrustning på vinden. 

Mikael har röjt undan en gran och fixat ett par parkeringsplatser till. Han ska även ta hand om ett nerfallet träd
vid berget.

Övriga frågor
Mikael hämtar pulkorna i Gällarpstugan och kör upp till Långaråsen.
Vi började titta på inköp av tält.
Nästa styrelsemöte måndag 27/4 på Långaråsen kl 18.15.

Vid protokollet:

…..................................................... Berit Gällblad


