
 AU-möte 05/11-19 i/på XX 
 

1. Mötet öppnas 
2. Val av mötesordföranden 

Malin nomineras till mötesordförande. 
Beslut: Malin väljs till mötesordförande. 

3. Val av mötessekreterare 
Nelly nomineras till mötessekreterare. 
Beslut: Nelly väljs till mötessekreterare. 

4. Val av justerare, tillika rösträknare 
Fanny och Frida nomineras till justerare, tillika rösträknare. 
Beslut: Fanny och Frida väljs till justerare, tillika rösträknare. 

5. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen redogörs. 
Beslut: Dagordningen fastställs 

6. Intro 
Vi har ganska stor budget (kalkylark finns på driven) så vi kan ordna  
litet arr innan LANarr innan årsskiftet.  
 
Lägger man ut pengar för AUt skriver man ut kvittosblanketten och skriver 
under, fota (viktigt!) och posta till södertörns scoutdistrikt.  
 
Mail från Martin: Berättar om DS och undrar om vi vill arrangera några få 
aktiviteter den 16onde November på växtkraft.  

 
7. Punkt 1 

Förslag om att bjuda in Martin till nästa möte så han lär känna oss 
lite. 
Beslut: Förslaget godkänns, mail ska skickas som svar 

8. Punkt 2 
Fråga om vad vi arrangerar på växtkraft 
Förslag på aktiviteter 

- Filmkväll-  
- Tävling- baktävling 
- Promotion för LANarr med tv-spelstävling 
- Lekar 
- Göra morotsflöjtar- Kommer bli skräpigt och jobbigt att städa 

 
Det finns sex AU-medlemmar som kan vara med på växtkraft 

Beslut: Vi bestämmer att vi 
- Berättar om oss själva 
- Kör lite LANarr PR genom att köra en tv-spelsturnering 
- Har några lekar som plan-b ifall att turneringen inte passar 

9. Punkt 3 
Val av roller 
Vi diskuterar vilka olika roller som finns och behövs  



Alla får säga vilka roller de kan tänka sig vara 
Folk nomineras för de olika rollerna 
Beslut: 

Fanny väljs till ordförande 
Elias väljs till vice ordförande 
Tua väljs till drive- och mailhäxa 
Frida är fikansvarig 
Både Frida och Yakov är PR-ansvariga och kramisar 
Nelly och Klas är båda två sekreterare och turas om 
Pontus väljs till ekonomiansvarig 
Elias väljs till materialansvarig 
Malin väljs till distriktsrepresentantansvarig 

 
 

10. Punkt 4- LANarr 
Vi diskuterar om att ha arret i Huddinge-, Spånga-,  Älvsjö- , Trollbäckens- 
och Sollentuna södras scoutlokal 
 
Vi föredrar lokalerna i denna ordning 

1. Sollentuna Södra holken 
2. Älvjsö scoutstuga 
3. Spånga holken 
4. Trollbäcken scoutstuga 
5. Huddinge scoutstuga 

 
Nomineringar och roller som folk kan tänka sig vara 
Malin som HA 
Fanny som PR 
Klas som ekonomi 
Tua som plats, mat och transport 
Frida som aktivitet 
Nelly som sjukvård och mat 
Elias som material och PR 
Yakov som PR och sjukvård 
Pontus som mat 

Beslut: 
31/1-2/2 väljs som datum 

 
Vi bestämmer att vi ska försöka boka Sollentuna södras scoutlokal Holken 
 
Rollerna som föreslås fastställs (förutom Pontus då han inte är närvarande 

under mötet) 
 

11. VUX 
 

12. Övrigt 



a. Mail, Tua svarar på mailet från Martin 
b. AU-kläder 

- Hattar 
- Tjocktröjor 
- Frida fixar design och ett märke som skeppar till Sverige- tills 

nästa möte 
13. Uppläsning av To-Do 

- Designa tröjor 
- Kolla om platser för LANarr redan är bokade av andra 
- Skicka ut mail uppgifter i chatten 
- Skicka mail och boka Örnsberg 

14. Nästa möte 
Nästa möte är 11/11 i Örnsbergs scoutkansli 

15. Mötet avslutas   



 

Tillhörighet  Närvarande 

Birkas AU   

Roslagens AU   

Stockholms AU   

Södertörns AU   

VUX   

 
 

Ordförande   

Sekreterare   

Justerare   

 
 


