
Protokoll fört vid styrelsemöte med Varbergs NSF-scoutkår
2015-04-27
Närvarande: Evelina, Jonas, Jack, Tove och Berit

Rapporter
23/3 höll konsulent Elin ”Trygga möten”-utbildning på Långaråsen för kårens ledare och övriga
funktionärer.

11-12/4 hade Äventyrarna utfärd till Långaråsen. Deltagarna tog ner träd och byggde
granrisvindskydd, vilka sattes på prov i nattens blåst och regn. Under helgen lagades mat utomhus,
och spanades på rådjur och fladdermöss. 6 st scouter + ledare deltog.

17-19/4 deltog Tove, Jack och Emil på Ting i St. Levene, ett arrangemang som totalt samlade 40
deltagare. Jack blev invald i utmanarscoutkommittén.

23/4 hölls St. Georgsfirande på Långaråsen för c:a 50 scouter från NSF och SSF. Förutom ceremoni
och märkesutdelning blev det även organisationstävling i lag och fika.

Ekonomisk rapport
Vi har mer likvida medel mer än på mycket länge, vilket bl a beror på fler aktiviteter och färre utgifter.
Det känns tryggt med en buffert, och roligt att kunna spendera mer pengar på inköp till verksamheten.

Stugorna
Det som är kvar i Gällarpstugan är att ställa in porslinet i köket och kasta de uppstoppade fåglarna.
Evelina fixar detta och lämnar sedan nycklarna till kommunen.
Vi bjuder in scouter och föräldrar till en arbetsdag på Långaråsen söndag 10/5 kl 9.30. Jack lägger 
ut inbjudan på hemsidan, och Evelina skickar inbjudan till scouterna. Vi bjuder på lunch, och Berit
inhandlar det som behövs.

Övriga frågor
Tältinköp 
Mikael har kollat lite olika modeller - tunneltält med sovalkover för 2x3 pers. eller tältkåta med entrétak
(4-6 resp. 8-10 pers). Vi diskuterade lite olika förslag och storlekar. Målet är tälten ska inköpas till
pingstlägret.

Digital mässa
Evelina har anmält oss till ”Hitta dig själv i Varberg” – en digital mässa, där föreningar kan visa upp
sina aktiviteter på nätet. En kort presentation ska skickas in senast senast 1/5, och Evelina ordnar
detta. Vi ska sedan finnas tillgängliga för livechat lör 23/5, och om vi vill kan vi ta emot besökare den
24/5.

Läger
Pingstlägret den 23-24/5 har lantgårdstema ifrån Sverige förr. Tove, Jack, Ellinor och Louise håller i
planeringen. Tanken är att deltagarna ska ha tidstypiska kläder, och vara indelade i gårdar under
tävlingsinslagen.

Vid protokollet: Berit Gällblad


