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Dagordningspunkter
1

Mötets öppnande
Michael Bergen hälsade alla välkomna till Aktivitetshuset i Kumla och äventyraroch utmanaraktiviteten Tårtbakartävling och öppnade mötet.

2

Val av justerare

Beslut

Att utse Kristina Joelsson att justera dagens protokoll.

3

Fastställande av dagordning
Styrelsen gick igenom förslag till dagordning.

Beslut

Att fastställa dagordningen.

4

Föregående protokoll
Styrelsen gick igenom styrelseprotokoll nio 2013-2014.

Beslut

Att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

1

5

Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit till styrelsen.

6

Arrangemang
a) Ledarträff
Lasse Karlsson och Kristina Joelsson rapporterade ifrån planeringen av
ledarträffen. Ledarträffen kommer att äga rum den 17 december på Café
Skogen. Inbjudan kommer att gå ut inom kort.
b) Expeditionen 2015
Nora scoutkår har tagit på sig arrangörskapet men önskar sig en annan kår att
arrangera med. Nora scoutkår tar på sig att själva leta efter en kår att
arrangera tillsammans med. Distriktsstyrelsen håller fortlöpande kontakt med
Nora för att följa arbetet.
c) Distriktsläger 2015
Lasse Karlsson rapporterade att det hållits en första träff med intresserade av
att arbeta med lägret. På träffen diskuterades lägerplats och det har kommit
upp några nya alternativ som de ska arbeta vidare med. Gruppen har bokat in
ett nytt möte den 11 december.

Beslut

Att tacka för rapporterna.
Att datum för Expeditionen 2015 är den 9 maj.

7

Utbildning
a) Äventyrskurs 2015
Inbjudan kommer att gå ut till kårerna tillsammans med ett julbrev från
distriktsstyrelsen. Det kommer sen att informeras om Äventyrskursen på
ledarträffen den 17 december samt på distriktets facebooksida.
b) Rapport från utbildningsteamet
Det påbörjades en BAS-kurs i Nora den 3 november.

Beslut

Att tacka för rapporterna

8

Ledning och styrning
a) Hemsidan och Facebook
Inget har hänt med hemsidan. Michael Bergen arbetar vidare med frågan.
Distriktet kommer framöver att använda facebooksidan som sin främsta
informationskanal gentemot sina medlemmar.

2

b) Demokratijamboreen
Kristina Joelsson och Lasse Karlsson deltog båda på Demokratijamboreen
och rapporterade från den. Tre av distriktets kårer deltog på stämman.
Beslut

Att anta facebooksidan som ett officiellt forum för distriktsstyrelsen.
Att tacka för rapporten från Demokratijamboreen.

9

Ekonomi
Inget att rapportera

10

Övriga frågor
Musikhjälpen.
Styrelsen diskuterade hur distriktet kunde medverka i Scouternas engagemang i
Musikhjälpen i Sveriges Radio P3. Distriktet kommer att puffa för evenemanget
på Facebook. Kristina Joelsson ansvarar för det.

11

Avslutande av möte
Michael Bergen tackade alla för deltagandet och avslutade mötet. Styrelsen åtog
sig sedan det ärofyllda uppdraget att agera jury i tårtbakartävlingen.

Nästa möte
Styrelsen sätter ett nytt datum efter årsskiftet efter e-postkorrespondens.

Justering
Vid protokollet

Michael Bergen, mötesordförande

Datum och ort

Justerare

Kristina Joelsson

Datum och ort
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