
 Månadsmöte 

 Sportlov, inga möten 

 Månadsmöte 

 

Torsdagen den 4.2 är det dags för 
månadsmöte. Under den veckan har 
äventyrsscouter och äldre vanliga 
möten, utan de deltar i månadsmötet i 
stället. Mötet börjar klockan 18.00 på 
Winden och avslutas på samma ställe 
klockan 19.30. Mötet är utomhus så kom 
ihåg kläder enligt väder. 

 

Grankulla Scoutkår rf kallar alla sina 
medlemmar till kårens vårmöte 
måndagen den 15.2 kl. 20. Alla kårens 15 
år fyllda medlemmar har rösträtt på 
mötet. Under vårmötet kommer 
stadgeenliga ärenden tas upp så som 
bokslutet och verksamhetsberättelsen 
för 2020 samt verksamhetsgranskarens 
och inventeringsmännens berättelser. 

I år hålls vårmötet online och en länk till 

mötet kommer senare. Ifall man inte har 
möjlighet att delta online men vill delta 
på höstmötet ber vi er vänligen kontakta 
styrelsen på 
viveca.hansson@grankullascoutkar.fi. 

Vad: Grankulla Scoutkårs vårmöte 

Tid: måndag 15.2 kl. 20 

Plats: online, länk kommer senare 

Välkomna! 

 

Enligt rådande restriktioner får vi hålla 
möten utomhus med under 20 personer, 
så vi satsar på att få fortsätta hålla våra 
möten utomhus och med distans. Alla 
som är över 12 år ska ha mask. Man får 
gärna ta med masker hemifrån men det 
finns också på kåren. 

 



Visste du att Grankulla Scoutkår också 
har en WhatsApp-grupp? Där kommer 
påminnelser om aktuella saker som är 
på gång i kåren. Där kommer varje 
söndag att skickas ut en veckocheck för 
inkommande vecka – specialmöten, 
anmälningsdeadline och evenemang. 

I gruppen kommer ingen info som inte 
kommit annanstans ifrån – den fungerar 
främst som en påminnelse. Gruppen har 
sådana inställningar att endast ett fåtal 
ledare kan skicka inlägg i den gruppen – 
de som är med i gruppen kan alltså inte 
svara direkt på meddelanden. Detta för 
att undvika onödiga meddelanden. I 
gruppen kommer det ett meddelande i 
veckan (eller eventuellt två). Om man 
har en kommentar eller fråga kan man 
bra skicka ett privat meddelande. 

Om du är intresserad av att komma med, 
skriv då ett meddelande till mig, My, på 
WhatsApp (0442913711) där du säger att 
du vill komma med. Gruppen är främst 
ämnad till föräldrar men scouter som vill 
ha mera koll på vad som är på gång i 
kåren är också välkomna med. 

 

Det var allt för mig för denna gång, men 
skicka gärna om ni har några frågor. Ha 
en bra vecka och så hörs vi. 

Hälsningar My och resten av ledarna 

 

 


