Infobladet Juni
Våren har övergått i högsommar med temperaturer som gör att man inte längtar
ner till mer södra breddgrader. De flesta avdelningar har nu avslutat
terminsprogrammet och styrelsen önskar framföra sitt varmaste tack för er
insats. Vi hoppas att många vill delta på ledaravslutningen då det kommer bli en
trevlig träff.
Du glömmer väl inte att anmäla dig till våravslutningen i Lipered den 13 Juni.
Dropp in från 18.00. Anmälan via hemsidan.
Förhoppningsvis har ni alla delat ut inbjudan till familjedagen till Ekeby i sommar.
Men det är bra om ni även kan mailar ut inbjudan till alla era scouter, med
uppamningen att det är hög tid att anmäla sig till årets resa. Några scouter
kanske inte var med på de sista mötena och fick informationen.

Trollhättan 100 år - födelsedagskalas
Lördag den 20/8 behöver vi er hjälp. Under hela dagen kommer vi att stå och
visa upp scouting. Från tidig morgon då vi sätter upp vår aktivitet till kl 19.00 då
vi får packa ihop. Vi har pratat med kommunen och önskar att vi får stå vid
Mackens lekplats, vid Högskolan/Snäckan. Då kan vi ha backklättring,
spindelnätet, slakline och korvgrillning. Kommunen har ännu inte sagt JA till
detta men vi hoppas att det blir möjligt. Men som sagt, vi behöver all hjälp vi kan
få denna dag. Hör av er till styrelsen eller maila in till
info@trollhattansscoutkar.se om ni kan vara med.

Trygga möten
På demokratijamboreen 2012 fattades det ett beslut om att alla ledare i vår
organisation ska gå kursen trygga möten vart tredje år. Detta betyder att för
många av har det gått 3 år sedan kursen gick och därför behöver den förnyas.
Gå in på http://tryggamoten.se/ och gör kursen och maila sedan kurs beviset till
kul@trollhattansscoutkar.se så lägger jag in att du gått kursen.

Kalendariet 2016
Här kommer ett övergripande kalendarie på vad som komma skall!

Juli
2

Augusti
Kårresa

Oktober
23

4-7

Hakuna Matata

10

Tramp 100

15
30-31

Grenträff
Skolrekrytering

17-18

Bamse kurs

November
18-19

September

Demokrati Jamboree

December

Kårmästerskap

Januari
Skyltsöndag

Glad sommar!

20-21

Kick off

