
Motioner till Centrumkyrkans Ungdoms årsmöte 17 februari 2012 

Fem motioner har inkommit från Upptäckarscouterna. De följer här tillsammans med 

styrelsens svar. 

Motion 1: Vi önskar att det finns fiskespön och fiskedrag till läger. 

Styrelsens svar: Det är ett bra förslag. Styrelsen tillstyrker motionen och lägger in en kostnad 

för detta i förslaget till budget 2012. 

Motion 2: Vi tycker att det ska vara påskparty före eller efter påsklovet med påskäggsjakt för 

att det är jätteroligt och gott med godis och kul att vara med kompisar. Partyt ska vara i 

scoutstugan. 

Styrelsens svar: Tyvärr är planeringen för våren redan gjord och vi tror det blir svårt att hinna 

med en aktivitet till runt påsk. Vi föreslår därför istället att i anslutning till CU-avslutningen 

den 27 maj anordna en form av sommarfest vid scoutstugan. 

Motion 3: Köp in ett svart Wii-spel till CU så att vi kan få spela. 

Styrelsens svar: Vi tycker CU ska ordna gruppaktiviteter där många kan vara med. Styrelsen 

yrkar därför avslag på motionen. 

Motion 4: Vi tycker att det borde ordnas ett slalomläger i Åre. Då får man bra motion. 

Styrelsens svar: Skidläger är både roliga och nyttiga och förslaget är bra. Försök att ordna 

sådana läger har gjorts tidigare i olika kyrkor i Stockholm men det kan vara svårt att få 

tillräckligt med anmälningar från en enda kyrka. Styrelsen föreslår därför att CU frågar 

SBUF08, om det skulle vara möjligt att ett kommande år ordna ett familjeläger. 

Motion 5: Vi önskar en pingisdag, fler paddlingsdagar, disco för alla CU-medlemmar och fika 

varje gång på scouterna som på Tonår. 

Styrelsens svar: Oj, det var många förslag i en och samma motion. Vi får ta dem ett i taget:  

Pingisdag: snart kommer ett pingisbord att finnas på plats och då finns möjlighet att ordna 

pingisdag eller pingisturnering. Vi uppmanar ledarna att tänka på detta när programmet 

planeras framöver. 

Paddlingsdagar: Det är scoutledarna som bestämmer scoutprogrammet, men styrelsen 

uppmanar ledarna att ordna fler paddlingsdagar.  

Disco: Styrelsen tycker att det finns andra som är bättre på att ordna disco än CU och att det 

är bättre att CU gör sådant som de är bra på. Styrelsen yrkar därför avslag på denna del av 

motionen. 

Fika varje gång på scouterna: Scouterna håller bara på en och en halv timme varje gång och 

då finns inte alltid tid att fika. Vi tror dock att det vissa gånger bjuds på exempelvis varm 

dryck. Även detta bestäms av scoutledarna. 


