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TKS info-brev hösten 19 

 

Då är vi igång med hösten.  

Två nya spåraravdelningar, en på måndagar och en på tisdagar. Det är 

jättehärligt att se så många nya scouter och ledare uppleva scouting. 

Hjorten har redan hunnit med kanothajk med över 40 deltagare och även 

andra avdelningar har hunnit med sin första hajk för terminen.  

Många avdelningar har vuxit med både nya scouter och ledare, roligt och 

utmanade att få med er i grupperna. Jag vill slå ett slag för att hela tiden 

jobba med grupp och värdeövningar så att alla känner att de är med. 

Kolla i aktivitetsbanken om ni behöver nya idéer.  

 

Ny termin betyder också nödvändig administration 

Alla avdelningar måste kolla sina medlemslistor så att nya scouter och 

ledare finns med och de som lämnat plockats bort. Anmäl alla ändringar 

till lena.anderling.norell@gmail.com . Hör av er om ni behöver hjälp med 

aktuella listor. 

Nya ledare ska visa utdrag ur belastningsregistret för mig eller Helena 

och alla ledare ska ha genomfört kursen Trygga möten under de 

senaste tre åren. Är ni osäkra, gör kursen igen! Den är jättebra och 

utvecklas hela tiden. 

Alla avdelningar (utom förstaårsspårare) ska genomföra Demokratimöte 

innan nyår. Vi kommer att informera mer vid ledarmötet men vill ni mer 

info innan kontakta Jesper. jesper.tw.andersson@gmail.com  

Avdelningspeng. Glöm inte att anmäla ansvarig huvudledare, antal 

scouter enl. scoutnet och konto för utbetalning till Camilla 

allimac76@hotmail.com . 

Maillistor. Skicka aktuella mailadresser till Lasse 

lasse.pehrson@telia.com  
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Arbetshelg 5-6 oktober 

I takt med att vi växer måste vi också ta hand om vår utrustning och 

utveckla våra lokaler. I höst genomför vi därför en arbetshelg 5-6 oktober 

med två inriktningar, dels organisera, sortera och fixa materiel i förråd 

och i scoutgården och dels att bygga två kallförråd på södra gaveln. 

Enligt beslut på medlemsmöte så sätter vi krav på deltagande från alla 

avdelningar enligt nedan. Deltagande kan vara föräldrar och ledare. 

Avdelningarna ansvarar för att det finns deltagare på plats. 

 

Arbetsgrupp ”Ordning och reda” 

Arbetstid: Lördag 5 oktober kl.10-16 

Deltagande: Minst en person från varje avdelning. Det är en fördel om 

detta är en ledare så att vi alla vet var och hur vi ska ha materielen 

framöver. 

Uppgift: Organisera, märka, laga alla materiel i förråd och i scoutgården. 

Kassera det som inte går att laga eller inte behövs samt lämna förslag på 

inköp av ny materiel. 

 

Arbetsgrupp bygga 

Arbetstid: Lördag 5 okt och söndag 6 oktober kl 10-16 

Deltagare: Minst en person per avdelning varje dag. Finns det föräldrar 

eller ledare med byggkunskaper är det en fördel men inget krav. Det 

vore väldigt bra med en erfaren byggare som leder jobbet. Styrelsen är 

glada amatörer. Du som känner att du vill ta tag i detta, hör av dig till Per 

pernil20@gmail.com  

Uppgift: Bygga två kallförråd för ved resp. verktyg och dunkar på södra 

gaveln. 
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”Jul”försäljning 

Den årliga försäljningen är en väldigt viktig del i vår budget men också 

en del i scouting – scouterna ska själva vara aktiva och ta ansvar i kåren. 

På ledarmötet beslutade vi att varje avdelning får välja hur man ska 

samla in pengar till kåren. Vår budget är balanserad på ett nettobidrag 

på ca 200kr per scout från denna avdelningsvisa aktivitet och insamlade 

pengar går direkt tillbaka som bl.a ny utrustning.  

Avdelningarna får inte lösa insamlingen som en kontantinsamling från 

föräldrarna då vi dels tycker att vi inte ska belasta familjerna mer 

ekonomiskt och dels uppnår vi inte det pedagogiska målet att scouterna 

själva ska ta ansvar. 

De avdelningar som även i år vill sälja kalendrar anmäler hur många 

kalendrar man önskar (4 kalendrar / scout motsvarar insamlingsmålet) 

senast 15 oktober till inger.oberg1@gmail.com 

De avdelningar som väljer en annan insamlingsmetod berättar vald 

metod senast 15 oktober för styrelsen. 

Insamlingen skall vara avslutad och redovisad till kassören senast 15 

dec genom insättning på kårens konto med information om vilken 

avdelning som samlat in. 

 

Ledarutveckling 

På ledarmötet så föddes en idé om en enkel utbildning och 

teambuildning av ledarna runt baskunskaper som surrning, eldning, 

vindskydd, kniv och yxa etc. Vi tänkte köra en enkel och lättsam 

”utbildning” 20/10 kl 14-16 som avslutas med gofika.  

Anmäl intresse och vad du vill ha för övningar till styrelsen. 

 

Kårhandboken 

Mer information finns i kårhandboken. Ni kan alltid kommentera och 

lämna förslag. Länken går till förra terminens handbok. En remissversion 

på uppdaterad version kommer snart  

https://docs.google.com/document/d/1Q-sGLh3s0iXk25C_CxOp81BYr-

5X7w5TwWdjJspQkss/edit?usp=sharing  

mailto:inger.oberg1@gmail.com
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Höstens kalender 

5-6 oktober arbetshelg 

20 oktober ledarutveckling 

Oktober. Insamling till bi! Vi återkommer när vi vet mer 

7 nov Ledarmöte om scoutmetoden, demokratimöte etc. 

1 dec. Julmarknad 

4 dec Julavslutning med fackeltåg 

15 dec. Sista dag att redovisa Julförsäljning, demokratimöte och 

närvarorapporter 

 

 

Ha en riktigt skön scouthöst 

Önskar styrelsen genom 

 

Per 


