Protokoll nr 5
Styrelsemöte 2018-05-19

Tid och plats: Frälsningsarmén i Jönköping kl. 13:00
Närvarande: Hans Sandblad, Ulf Ödman, Erik Bergqvist och Zacharias Montell.

Frånvarande: Richard Carlsson, Louise Borgrot Pitts, Anders Bernberg, Sanna
Wisborg och Henrik ”Hebbe” Johansson .

Dagordning
1. Mötet öppnades av Hans Sandblad

2. Val av mötessekreterare. Erik Bergqvist valdes till sekreterare.

3. Zacharias Montell valdes till justeringsman.

4. Dagordningen fastställdes
5. Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
6. Inkommen post och e-post.
Protokoll från Korsberga och Kristina scoutkårer har inkommit.
Linnea Hennne har inkommit med rapport över de scoutbesök hon har gjort.
kommer

7. Uppdatering av årsplan
Anders Bernberg inte närvarande, punkten får flyttas till nästa möte.
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8. Arrangemang – Regionläger 2018
Vi föreslår en WSJ-förträff under lägret, där alla deltagare som ska åka på WSJ
kan träffas. Vi tycker att mitt i lägret kunde vara lämpligt. Hans tar kontakt
med lägerledningen.
9. Regionala utbildningsgruppen
Cecilia Ödman med delar av utbildningsgruppen föreslår att skapa en
utbildningshelg tillsammans med Dacke scoutdistrikt och Nordöstra
Götalands distrikt, där flera utbildningar löper samtidigt under en helg.
Förslagsvis hålls helgen någonstans i Jönköpings distrikt. Styrelsen ställer sig
positiv till förslaget. Ulf tar kontakt med Dacke och NÖS.
10. Rapporter
Hans och Anders har varit på scoutledningsräff i Kungsör. Hans var nöjd med
arrangemanget, som främst handlade om scouternas vision och att det är dags
att börja utvärdera den. Scouternas nya generalsekreterare Petra Lindskog var
där och presenterade sig. En förfrågan inkom om Norra Småland kan stå som
arrangör nästa år. Beslut tas på styrelsemöte med en mer fulltalig styrelse,
eftersom det kräver arrangemang från styrelsen.
Tävlingsdagen i Gränna var mycket välarrangerad. De flesta kontroller
fungerade utmärkt och det var korta kötider på de flesta kontroller. Många
ledare deltog i utmanarpatruller. Från nästa år bör tävlingsmomenten för
utmanare delas i två klasser, utmanare och ledare. Lämpligt tävlingspris i
ledarklassen borde vara en vandringsstav. Bo-Kenneth Knutsson från Eksjö
scouter borde kunna ordna detta, Zackarias kontaktar honom. Ulf frågar
Vetlanda om de vill arrangera tävingen nästa år.
Den 19:e Maj höll distriktet en förträff inför Världsjamboreen 2019. Intresset
var stort, med över 25 deltagare, bestående både av föräldrar och berörda
scouter. Daniel Lund, från den svenska kontingenten informerade om vad
man bör tänka på nu inför antagningen. Distriktet skapade en fecebook-grupp
för scouterna att samlas i och hjälpas åt med att samla in pengar till resan.

11. INSAK/UTSAK
Inget att rapportera
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12. Fastigheter
Taket på Skuggebo ska avmossas under Maj månad. Inget nytt om
bredbandet, Ulf kollar det.

13. Ekonomi
Inget att rapportera

14. Pågående ärenden och arrangemang - Att göra listan
GDPR

Styrelsen

Eventuellt hålla i en träff
angående nya
datalagringsdirektivet.

Tävlingsdagen

Ulf

Skapa en länk på
hemsidan till en mapp
med tidigare års
tävlingar

Ny kårwebb -

Styrelsen

ubildningsträff

Eventuellt arrangera

Nya kårhemsidan är
något försenad

Styrelsen

scoutledningsträffen 2019

Ta ställning till om vi ska
anordna detta, om ja i så
fall var.

Bussresa legend

Styrelsen

Anmälan ligger uppe på
hemsidan till 10:e Juni.

Tävlingsdag 2019

Ulf

Östra delen av distriktet,
föreslagsvis Vetlanda
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Bussresa

Styrelsen

Demokratijamboree i
Karlstad
Stensjön runt

Hans och Rickard

15. Kommunikationsplan
Kommuniktationsplan är uppdaterad
16. Kårkontakter
Zackarias har mailat alla sina kontakter. Har inte fått svar från någon än. Erik
har ännu inte kontaktat sina kårer ännu. Hans har löpande kontakt med sina
kårer. Ulf har varit med på Nässjö scouternas möte och delat ut tårta för ökat
medlemsantal. Möte har ännu inte hållits med Anderstorps scoutkår angående
deras ekonomi. Hans och Ulf försöker få till en träff med Anderstorp innan
midsommar.

17. Övriga ärenden
Rutiner och struktur för styrelsearbetet.
Föregående styrelseprotokoll ska vara uppe på hemsidan 21 dagar efter
föregående styrelseprotokoll upplagt på hemsidan.
Nyhetsbrevet skall vara utskickat inom en vecka.
18. Till Nyhetsbrevet
Stensjön runt – datum, anmälan kommer snart ut på hemsidan
Påminna om anmälan till Bussresa legend 2018
Kårprojektspengar om man ska hitta på något häftigt – länk från hemsidan
Bauerträffen 6:e oktober
WSJ- mötet och att det nu finns en facebooksida för de som ska åka
19. Nästa möte hålls den 20:e Juni hemma hos Hans Sandblad klockan 18:00.
Nästa styrelsemöte till hösten hålls den 26:e Augusti på kansliet klockan 15:00.
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20, Mötet avslutades

Sekreterare

Ordförande

Justeringman

Erik Bergqvist

Hans Sandblad

Zacharias Montell
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