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Hej på er alla !
Då var det åter dags för er att få en Galjadet i er hand.
Det snart gångna året har varit ganska händelserikt med bland annat en mycket
lyckad rekrytering på vårkanten. Vi ledare och styrelse tillsammans med en
konsulent från vårt förbund beslöt att vi skulle göra en rekrytering till
minior/junioravdelningen. Så med hjälp av konsulenten så gjordes ett skolbesök på
Orrholmskolan i några klasser.
När det var dags för det första prova på mötet så kom det så mycket barn och
föräldrar så vi fick knappt plats.
Det roliga är att en hel del av de barnen valde sedan att fortsätta med scouting hos
oss.
Under resten av året har det även fyllt på med några ytterliggare barn så nu är den
avdelningen över full.
Detta innebär en mycket stor arbetsbelastning på de ledarna som är på den
avdelningen. De ledarna har förutom de vanliga avdelningsmötena också fixat ett
sommar läger och helg aktiviteter på Dömle scoutgård.
Ledarna behöver hjälp från er, föräldrar, för att det skall fortsätta och fungera.
Det kan vara en sådan enkel sak som att bara vara närvarande på
avdelningsmöten. Är någon eller några föräldrar med så har det en lugnande effekt
på barnen. Sedan brukar det alltid finnas något man kan hjälpa till med som
förälder.
Tag kontakt direkt med ledarna och berätta att ni kan hjälpa till.
Om vi nu blickar framåt vad händer nästa år.
Det första ni kommer att märka redan i januari är att vårt förbund övertar
debiteringen av medlemsavgifterna.
Detta är bestämt på en förbundsstämma så vi kan bara hänga med.
Då kommer ni också att se hur stor del som förbundet behåller till administration
m.m. och vilken del som vi får till kåren.

Nästa stora händelse nästa år är att kåren fyller 50.
Hur vi kommer att fira detta är i dags läget inte bestämt, vi har bland annat
pratat om att försöka ha ett ”jubileumsläger”.
Hur vi kommer att fira vårt 50 års jubileum återkommer vi till när det är
bestämt.
Har ni några frågor eller något annat är det bara ni hör av er.
Tack för i år.
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