Infobladet December
Imorgon är det julafton och snart är det nyår och med det nya året kommer nya
utmaningar, som att kåren fortsätter växa och vi har ett stort läger som det är
många som vill åka på. Vi blir riktigt glad över alla initiativ och allt arbete som
läggs ner av er för att kunna samla in pengar så att vi kan subventionera
scouterna, så de kan få åka på ett riktigt roligt läger. Nu tar vi julledigt och så
ses vi på Kick-off i januari.

Kvitton
Har du personliga utlägg? Skicka då in dina kvitton till Jessika så att vi får en
aktuell uppdatering på kårens ekonomi innan årets slut.

Sophantering
På Dannebacken har Knopen uppmärksammat ett sophanteringsproblem. I
tunnorna vid vägen slängs avfall utan påse och osorterat. Ser du något när du är
där, vänligen meddela personen att sortering gäller.

Anmälan Kick-off
Glöm inte att anmäla dig till kårens Kick-off i januari. Inbjudan finns på
hemsidan och anmälan senast sista december.

Nya fasadskyltar
Två nya fastighetsskyltar kommer att sättas upp. Dannebackens lokal kommer
att få en ny Knopenskylt i stil med vår nya, samt att på Lipered kommen en skylt.

Vårens datum att ha i åtanke
20-21 januari Kick-off för ledare, funktionärer, roverscouter m.fl.
feb/mars

Teori för utökat körkort

5 mars

Kårstämma

12 mars

Distriktsstämma, kl 15.00, Morlanda

23 april

St George, kanske kan vi ha ett gemensamt lägerbål i kåren?

19 juni

Ledaravslutning, Lipered

Utbildning
Nu har kurskatalogen inför nästa år kommit och det ser lovande ut!
För er som inte gått någon utbildning alls kommer Leda scouting gå i både i
Göteborg och Trollhättan under våren. Även kursen Leda avdelning, som är för
dig som vill fördjupa dig i avdelningsplanering, kommer under våren till vårt
distrikt.
Är du sugen på att gå utbildning? Kika på kurskatalogen
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/ eller hör av dig till mig vid
frågor kul@trollhattansscoutkar.se

Slutligen, ett stort TACK för ditt engagemang! Hälsningar Styrelsen

