KK på Ekbacken 19.00
Anteckningar av Kalle Michanek
<michan@linuxmail.org>
5 februari 2018

Närvaro
Fredrik Nilsson, Rasmus Ekblom, Sara Nilsson, Anders Nilsson, Magnus
Fasth, Sofia Norlin, Jennica Wicksell, Lena Wicksell, Monica Beckholmen,
Henrik Leffler, Ola Blom och Kalle Michanek.

1

Mötestekniskt

Anders Nilsson, KO, öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kalle Michanek utsågs till mötessekreterare.
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Kårdag 17 februari

Fjällnora 10.00 – 13.00. Alla ledarpatruller ansvarar för varsitt program.
Scouterna behöver inte deltaga i den aktivitet som deras ledare arrangerar,
utan kan cirkulera mellan dessa. Uppmana alla att ta med sig säkerhetsutrustning såsom isdubbar, hjälm och ispik.
Jamboreegänget kommer sälja korv fika.
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Kårstämma 17 mars

Samma upplägg som tidigare.
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Läger 2018

Ransberg är preliminärbokat 29 juli – 4 augusti. Då 5 – 11 augusti verkar
vara ett bättre alternativ för de närvarande ska Sofia försöka byta till den
perioden.
Vi saknar ett lägertema. Sara kontaktar Anette och Linda för att initiera
en programgrupp.
Information sprids via Facebook, kårhemsidan och kårdagen.
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Ekbacken

Seniorstugan är på väg att ramla och det beror på att skorstenen är för tung.
Den enklaste och billigaste lösningen är att ta bort murstocken och eldstaden.
Brandvarnarna måste ses över.
Frågan om att ta bort sängarna lyftes. Det finns inget behov av att ha
kvar dem, då det går att sova på golvet. Vi försöker få föräldrar att riva dessa
på en arbetsdag 3 mars.
Eggskydd till de nyslipade yxorna är en annan arbetsuppgift att sysselsätta föräldrar med.
Ett gäng stormkök som har varit borta ett tag har återfunnits och håller
på att underhållas. Nu finns det totalt 16 stycken 25-1:or och 2 stycken
27-1:or.
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6.1

Avdelningarna
Bävrarna

20 scouter finns, varav 14 blir spårare till hösten. Eventuellt går någon ledare
med till spårarna. Ledarna upplever att det är för många föräldrar på plats
i förhållande till antalet scouter.

6.2

Svamparna

22–27 scouter närvarar, varav 32 på pappret. Några ledare följer med till
upptäckarna till hösten.
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6.3

Skogsträden

Sammmarbetet mellan ledarna fungerar bättre. Positivt att Anton och Lovisa
är assistenter.

6.4

Jägarna

Några scouter planerar att åka på WSJ i Nordamerika 2019 och har bildat
en grupp för detta.

6.5

Gripen

Några scouter hjälper till som ledarassistenter.
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Kalendarium framåt

Se även kårens och distriktets hemsidor där kalendarierna uppdateras löpande.
Kårdag
17 februari
Arbetsdag
3 mars
Kårstämma
17 mars
Distriktsstämma
25 mars
KK
26 mars
Miniatyret & Upptäcktsresan
21 april
Äventyrshajk
5–6 maj
Vårvalsen
27 maj
Bäverhajk
juni
Luffarhajken (Almtuna är arrangör!) 15–16 september
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Mötets avslutande

Mötet avslutades.
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