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Information om förråd och materielhantering
Utrustningsgruppen ansvar


Ansvarar för att ta fram en plan och ett budgetförslag för utrustning inför kårstämman.



Ansvarar för utrustningsinköp enligt budgeten.



Ansvarar för att sätta upp ett fungerande system för hantering av kårens utrustning.



Ansvarar för kontroll, inventering, reparation och nyanskaffning av utrustning inför
kårarrangemang.



Ansvarar för nyckeladministration och kvittering av förrådsnycklar

Detta medför att de ansvariga för arrangemang i Mälarscouterna (hajker, läger, valborg och Ljuskvällen
m.m. själva ansvarar för hantering och återställandet av den utrustning som behövs från förråden.

Vad behöver vi hjälp med från avdelningarnas materielansvariga.


Vara utrustningsgruppens ögon och öron i verksamheten på avdelningarna.
D.v.s. komma med tips och idéer på nyanskaffningar och förbättringar.



Hjälpa till med att flytta rätt sak till rätt plats.



Hålla koll på er avdelning så att använd utrustning vårdas och används på rätt sätt.



Medverka till att avdelningen köper in material till möten och inte utrustning.
Material är varor som förbrukas på mötet t.ex., ved, läder, garn m.m.
Utrustning är gemensam som inte förbruks på mötet tex. tält, yxor, sågar m.m.

Mötesförråden i Karsvik

Utrustning för avdelningarnas veckomöten.
För att avdelningarna alltid skall veta vilken utrustning som finns skall ingen utrustning lämna Karsvik.
Sker detta av misstag skall utrustningen omgående återställas.
Saknas utrustning eller är utrustning trasig skall den omgående felanmälas via Mälarscouternas app.
I Karsvik finns följande förrådsplatser som materielgruppen ansvara för


Förrådet i Östergården med backar för överblivit material och verktyg samt hyllor för grenarnas
gemensamma utrustning för veckomötena.



På Östergårdens vind där vi förvarar släta slanor för surrning.



På Ladans toa förvarar vi liggunderlag. I stolförrådet finns en ridå i blå låda.



Baksidan på Ladan där vi förvarar överbliven ved och grova slanor för surrning.



Kallförrådet för skrymande utrustning och för uteaktiviteter.



Gasolskåpet för Gasolflaskor P10 och extralager för bränslen (lampolja & tenol).



Vid Gasolskåpet finns plåthink med skyffel samt plåttunnor för hantering av aska.
Se instruktionen ” Hur eldar vi i Karsvik”. Kall aska/kol töms i sopsäck och slängs i soptunnan.
Mälarscouterna - Karsviks Hage - Tegnebyvägen 16A - 168 55 Bromma
malarscouterna.se- info@malarscouterna.se - 08-87 27 60

Avdelningens eget material för möten skall förvaras i avdelningens skåp/back i Östergården.
Material som köps in och inte får rum i skåpet/backen och tillfälligt förvaras i Karsvik skall vara uppmärkt
med ansvarig avdelning och ställas i kallförrådet. Pga. att vi är trångbodda har vi inte möjlighet att
långtidsförvara ev. ”braha” material i Karsvik. Om behov finns kontakta materielgruppen för förslag på
allternativ plats.

Hajkförrådet vid Islandstorget
Utrustning är avsedd för Hajker.

Förrådet består av en allmän del för avdelningarnas lån av utrustning
och ett ”Arkiv” för materielgruppens depå, reservdelar och projekt.
Utrustningen lånas bara ut till våra egna avdelningars hajker (fred-månd).
Om ledare/utmanare önskar låna utrustning för privatbruk skall detta godkännas av materielgruppen.


Vid lån skall lånad utrustning dokumenteras på ”Låneblanketten” innan och efter lånet.



Tag hänsyn till att flera avdelningar kan hajka samtidigt.



Utrustningen skall lånas kortas möjliga tid då andra kan behöva den.



Utrustningen kan lånas vid extra behov för möten (måndag- torsdag).



Returnerad utrustning skall vara hel, ren och torr.



Trasig utrustning placeras på markerad hylla och felanmäls.



Vindskydd är i första hand avsedda för Äventyrarnivån.



Gasolbrännare för stormkök används bara av Äventyrare & Rover



Utöver utrustning för hajker finns det knivkit för att tälja och brändamandelkit för arrangemang.



Allt bränsle ska förvaras i plåtskåpet.

Magasinet/ Lägerförrådet vid Kvarnviken.
Utrustning är avsedd för läger och arrangemang.

Kåren disponerar en öppen golvyta för förvaring på pall eller i bur.
I magasinet finns det möjlighet efter att utrusningsgruppen vid varje tillfälle tillfrågats och fått ok från
Kvarnens ordförande att under en vecka hänga upp blöta tält för tork på plan 2 & 3.
Utrustningsgruppen kontaktas via telefon eller utrustning@malarscouterna.se.
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