Kårplanering vårtermin 2015
9/12 2014 Fröjas väg
Januari
5/1

Städa, strukturera i stugan från 13.00
Gunilla fixar fika
Terminsstart
Pulkarace
Föräldramöte Upptäckare och Äventyrare och 2:a årsspårare
Styrelsemöte 18.30 hos Per

V3
18/1
21/1
29/1
Februari
9/2
Föräldramöte Bäver och spårare
13/2
Disco
åk 1-? Kl ?? åk? Kl ?
18/2
kårstämma 19.00 scoutstugan fika från 18.30
V7-11
Pantveckor
V9
Sportlov
V9
Sportlovsaktivitet ev onsdag
Mars
7/3
Kårbad Ösmo (eller 7/2)
V15
Påsklov
26/3
Styrelsemöte 18.30 hos Gunilla
28-29/3
24:an
April
12/4
Styrelsemöte 18.i stugan
13/4
Majblomman säljstart (prell)
23/4
S:t Georg
Ösmo
29/4
Brasbygge kl 18.00 Korv och saft
30/4
Valborg
Maj
3/5
Packa ihop/städa efter Valborg 14.00 Stugan
10/5
Distriktetsdag prell
19/5
Städdag stugan 18.00- 20.00
Juni
4/6
Höststart 18.00 hos Stoffe med middag
12-14/6
Familjehajk Pettersberg
14/6
vårterminsavslutning på Pettersberg
Juli
26/7-1/8
Seglarläger Landberga
Seglingar hela juni

Takomläggning
Bör ske sommar 2015, grupp som förarbetar kollar tillstånd, bidragssökningar mm
Mikaela (sammankallande), Christoffer och Per från styrelsen
Bjuda in Anders(Stina), Allan, PG
Valborg
FG+ Lina och Gunilla från stryrelsen
Packdag 20/4 Valborgsgruppen och Christoffer
3/5 14.00 i Stugan, Packa ihop/städa efter Valborg
Föräldrgruppen
Det har gått bra, ljusförsäljning vinst ca 3500:- Discon ca 8000:Svårt att vara i stugan många gånger… dela ut lappar, dela ut ljus, ta emot pengar …
Ok att avdelningsledare delar ut lappar om de finns i stugan. Bra om föräldragruppen kan vara där
den dagen tex ljus ska delas ut. (ev eftersläntrare tas av ledarna)
Veronica skickar en lista med antal scouter per avdelning. Bra med lappar även per mail.
Lägergruppen
Vi behöver vara tydliga på föräldramöten att seglarlägret inte kommer att bli av utan föräldrahjälp.
Övriga ledare vill se ”ansvarslistorna” innan föräldramötet.
Generellt jobba för att ledare åker gratis på läger. Även de vuxna som jobbar före och hela veckan
gratis. Övriga vuxna lägre pris men inte gratis.
Båtgrupp
Vi behöver en grupp föräldrar som fixar med båtarna för att vi ska kunna ha seglingsverksamhet.
Avdelningsledarna har fullt upp med vanliga möten. Underhåll, vårrustning, fix, sjösättning mm
Majblommor
Lo tar hand om detta.
Vi önskade små påsar. Janne beställer 50st små påsar till scouterna.
Sportlovsaktivitet
Åsa kollar med kommunen vi vill vara med på sportlovsaktivitet
Helst onsdag em.
Kårbad
Karolina kollar/bokar helst 7/3 alt 7/2
Ekonomi
Vi har god ekonomi stor vinst i år ca 55 tusen, bra start inför takbyte.
Avdelningar i höst
Bra att fundera redan nu lite sent att ta det på höstplaneringen. Vidare beslut på KS i vår.
Veronica vill inte vara i stugan en egen dag kan tänka sig att byta avdelning så det är samma dag som
Sally eller Erica.

Ulrika vill inte vara ledare för Moa.
Ev byta dag på upptäckare eller äventyrare.
Långsiktigt möten många dagar i veckan, Upp och Äv är tillräckligt stora var för sig, för att inte
behöva samköra möten.
Gunilla påpekade att kampsporten för Oskar och Kalle kommer i höst ligga på torsdag.

