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Protokoll 2018:11
Datum: 2018-11-06
Plats: Purpursnäckan, Delsjövägen 5A, Göteborg
Tid: 18.00 – 22.00
Matlagning: EMS
Närvarande Förkortning
Jakob Revellé JR
Ellen Björnhage EB
Malena Hedberg MH
Anna Lundqvist AL
Emma Svanström EMS
Johan Holst JH
Erik Salomonsson ES
Frånvarande
Fredrik Seebass FS
Alexander Einerskog AE
Sara Sandberg SSA

1 Inledning
1.1 Mötets öppnande
1.2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
1.2.1 Mötesordförande
JR valdes till mötesordförande
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1.2.2 Mötessekreterare
EMS valdes till mötessekreterare.

1.2.3 Protokolljusterare
AL & EB valdes till protokolljusterare.

1.3 Fastställande av föredragningslista
Den utskickade föredragningslistan fastställdes.

2 Rapporter
2.1 Råd och utskott
Husrådet
ES köper in en flagga och ska även ordna så en fungerande flaggstång finns.
Skeppsrådet
Stiftelsen har beslutat att laga masten på Mandalay.
RUT
Scoutbalen var lyckad och det var runt 70 scouter på plats, JH deltog. Sandra Nicklasson har
avsagt sig vidare uppdrag i RUT. Tackas för gott engagemang.
Kanoterna
Hjälteby vill ha en kanotkärra hos sig och man skulle då kunna flytta kärran från Kode till deras
gård. Styrelsen skall se över hur man ska hantera kanoter på bästa sätt samt inköp av kajaker i
distriktet.
Anställda
Kort rapport angående hur våra anställda har det. (ES) Efter kalendersynken är planen att släppa
den nya hemsidan. KBB kommer att vara på plats när ES är ledig 23 november.
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2.2 Övriga rapporter
Övriga rapporter som inte täckts in ovan. T.ex:
● Utvärdering höststämman
Bra plats att vara på men då det blev fel med bokningen så skall AL kolla ifall vi kan få reducerat
pris när fakturan kommer. Det var synd att det var få deltagare på plats men det kanske kan
förklaras med att många andra saker hände samma helg. Det ska utvärderas mera om hur
stämman ska utformas i framtiden.
● Utvärdering Ledarveckan
På tåget till demokratijambori skall AL och JH ta upp om när kårerna vill att Ledarveckan ska
vara nästa år. I övrigt se separat rapport.

3 Projekt 2018
3.1 Kansli/anställda/Västra kansliet
Möte sammankallat av JR & EB hur man ska bemanna med anställda i framtiden. Offerter är
inhämtade för att få hjälp med rekrytering av personal.

4 Ekonomi
4.1 Aktuell rapport
MH lämnar rapport.

5 Kommunikation
5.1 Kalender 2019
ES skall göra en kalender för 2019. Skall postas ut till alla kårer så fort dom är klara.

5.2 GBG 2019
EMS och ES jobbar med kommunikationen.
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6 Kommande verksamhet
6.1 Distriktsläger 2019
EMS lämnar rapport angående läget.

6.2 Demokratijamboree
En full tågvagn med scouter kommer att åka ifrån distriktet. Ett kompendium har tagits fram med
schema osv. kommer delas ut under resan. Två förträffar är genomförda vilket verkar ha varit
lyckat. Det finns planer att ha mingelbord samt att samordna träffar på plats för personerna som
åkt med distriktets tågvagn.

6.3 Stiftelsens julbord
EB och EMS är styrelsens representanter som planerar ihop med stiftelsen.

7 Avslutning
7.1 Styrelserepresentation
Genomgång av vilka styrelseledamöter som ska representera styrelsen på arrangemang fram till
nästa styrelsemöte.

7.1.1 Demokratijamboreen
(JH, JR, EB, AL)

7.1.2 Jul med Rut 24/11
7.1.3 Stiftelsens julbord
(EB, EMS, JR, JH)

7.1.4 Kalendersynk 14/11
(JR, EB, MH, JH, AL, EMS)

7.2 Övriga frågor
● Val till Stiftelsen (JR) se separat rapport.
● Hur blir vi fler till 2019?
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● ”Julkort” 2019
Skickar pengar till “Scoutgalan” i Lund
● Pengarna till Scoutmuseet.
MH skall kolla om pengarna har skickats och om inte så ser hon till att dessa skickas.
.

7.3 Nästa möte och kommande aktiviteter
DS heldagsmöte 25 november

7.4 Reflektion – Utvärdering av distriktsstyrelsen
7.5 Mötet avslutas

_____________________________
Jakob Revellé, mötesordförande

_________________________________
Emma Svanström, mötessekreterare

_________________________
Ellen Björnhage, protokolljusterare

_______________________________
Anna Lundqvist, protokolljusterare
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