Infobladet Oktober
Nu står hösten vid vår dörr med en varm sol och kalla vindar. Vår verksamhet i
kåren har kommit igång och våra avdelningar bara växer. Kårens närvaro vid både
100 års kalaset och tramp 100 har gett resultat i vår rekrytering och vi har
många nya ungdomar i vår verksamhet. Vi har utöver alla ungdomar även denna
termin fått ihop till familjescouting ute i Lipered och vid första tillfället kom ca
25 barn och nästan 50 föräldrar.
Ni ledare är underbara och fortsätt med det fantastiska arbete ni gör för våra
ungdomar.

Jamboree 2017
”Den 5-12 augusti 2017 möts 20 000 barn och unga från hela landet för att
tillsammans skapa och uppleva äventyr, ha kul och lära känna nya vänner”. Dino är
i fullt spånartag om hur vi kan göra
så att så många scouter som
möjligt som vill ska kunna få åka på
Jamboree. Dinos fågelkompis
kvitter har kvittrat om att det är
ett lägermöte den 9 oktober kl.
13.00 i Dannebackens scoutlokal.
Så ni som vill engagera er i stora
eller små uppgifter, välkomna!

Kårmästerskap 16/10
Den 16 oktober är det dags för KM på Bergagården. Tid för scouterna är 10-15
och för ledare som skall sitta på kontroll så är det samling kl. 9,00 vid fasta
vindskyddet vid Bergagården. Det kommer att finnas eld så att de som vill kan
grilla korv (med grillpinne), men det kan bli trångt då det är en grillplats och vi är
många. Vi kommer ha ett par patruller från FUB (förening för utvecklingsstörda
barn och ungdomar) som kommer på besök och är med på 2 kontroller samt
korvgrillning. Dessutom kommer familjescouting ha sitt andra möte i samband
med KM. Vi blir alltså många på platsen.

Avdelningsbidrag och material
Gläds åt nya möjligheter. Styrelsen vill påminna er ledare om att ta ut
avdelningsbidrag och materialbidraget för 2016.

Kallelse till extra kårstämma
Alla medlemmar i Trollhättans scoutkår välkomnas till en extra kårstämma den 9
oktober kl. 14.00 i Dannebackens scoutlokal, Hagtornsstigen 2.
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Stämman öppnas
Val av ordförande och sekreterare för stämman
Justering av röstlängden
Val av protokolljusterare
Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
Behandling av handlingar till demokratijamboree
Val av delegater till demokratijamboree (18-20 november, Västerås)
Stämman avslutas

Ingen anmälan krävs men om ni har behov av specialkost så bör ni meddela att ni
kommer så att det finns något för alla (info@trollhattansscoutkar.se) Gofika
utlovas.

Sensus och Scouterna
Sensus och folkbildningen vill främja Scout- och lägerverksamhet och vi i
styrelsen ser det som en extra resurs för oss i vår kår. Kåren har haft besök av
Anders Nicander från Sensus under kick-off samt grenträffen i år. Nu är det
dags att börja rapportera! En närvarolista som baserats på scoutnet uppgifter
kommer att skickas ut till respektive avdelning inom kort. Eventuellt kommer
Anders också att göra en ledarintroduktion för dem som inte gått den ännu
(många har gått i Liv@- eller andra sammanhang).

Ledigt uppdrag - medlemsregistrerare och beställare
Efter en lång tids engagemang väljer Ingbritt att avsluta sitt
uppdrag som kårens medlemsregistrerare och beställare av
varor till scoutshopen. Vi söker nu Dig som vill ta över
uppdraget. Kan du själv inte men har tips på någon vi kan fråga,
maila info@trollhattansscoutkar.se

