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Närvarande
Anders (Tholbox) Tholsson, Niklas Blomqvist, Fredrik Forsmo, Martin Braxell
 
 
§ 1 Mötet öppnas

- Anders hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 
§ 2 Val av sekreterare för mötet

- Niklas valdes till sekreterare.
 
§ 3 Val av justerare för mötet att jämte ordföranden justera protokollet

- Martin valdes till justerare.
 
§ 4 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes.
 
§ 5 Godkännande och påskrift av föregående protokoll

- Förra protokollet godkändes och skrevs på.
 
§ 6 Husarö

- Elinor Nordquist berättade om arbetet i Husaröstyrelsen. Anteckningar skickas ut till styrelsen.
 
§ 7 Distriktsstämma

- Protokollet är inte påskrivet än. Anders kommer att ordna med utestående underskrifter i helgen.
Det måste vara inne till Landstinget senast 8:de juni.
 

§ 8 Ekonomi
- Martin har skrivit en ny mall för stipendieansökan. Man måste ladda ned den och fylla i den och

skicka in den.
- S:t Mina har ansökt om bidrag för material till scoutläger och deltagaravgifter.
- Segeltorp har haft fyra scouter på ledarutbildning patrull. Anna Nilsson har skickat in en

förfrågan om distriktet kan stå för kursavgiften.
- Åsa Lyvik har skickat in en förfrågan om distriktet kan stå för deltagaravgifterna för Leda patrull

som går i distriktet. Kursen hade 23 deltagare och kursavgiften är 1500 kr.
- Handens scoutkår har ansökt om stipendie om 5000 kr för fem scouter som ska åka på Jamboree

i Norge.
- Vi har fått förfrågan om nya Beachflaggor till de kårer som slitit ut sina.
- Utmanarna vill ha bidrag till Ting. Vi delar med de andra distrikten fördelat efter antal deltagare.
- Utmanarna har bytt lokal på Försmak och totalkostnaden går upp till 2200 kr.

 
Mötet beslutar:
att S:t Minas beviljas bidrag om 15 000 kr till sommarläger
att distriktet betalar kursavgiften för ledarutbildning patrull för Segeltorp om 6000 kr
att distriktet står för kursavgifterna för ledarutbildning patrull om 34 500 kr enligt ansökan
från Åsa Lyvik
att bevilja Handens ansökan med 5000 kr för Jamboree i Norge
att vi beställer 20 st nya Beachflaggor för totalt 19 600 kr
att bevilja bidrag till Ting om ca 14 000 kr
att godkänna den ökade kostnaden för Försmak. Totalkostnaden är budgeterad till 2200 kr och



att bevilja Handens ansökan med 5000 kr för Jamboree i Norge
att vi beställer 20 st nya Beachflaggor för totalt 19 600 kr
att bevilja bidrag till Ting om ca 14 000 kr
att godkänna den ökade kostnaden för Försmak. Totalkostnaden är budgeterad till 2200 kr och
pengarna tas ur arrangemangsbudgeten.

 
§ 10 Kårträff och sommarens läger

- Nästa kårträff är planerad till 30 augusti. Det ska vara en planeringsdag för Verksamhetsplan
2018 och Budget 2018, detta skall tas fram tillsammans med Kårerna. 

§ 11 Arrangemang
- Distriktets dag genomfördes i Södertälje med lyckat resultat.
- HHiSS (16-17 september).
- Ting (16-17 september) på Vässarö som vanligt.

 
§ 12 Utbildning

- Växtkraft går den 10-12 november.
§ 13 Kårutveckling/Konsulent

-  
 

§ 14 Utmanar AU
- Sara Söderström slutar till hösten så vi kommer behöva en ny VUX. Magda Abrahamsson från

Hölö kan tänka sig vara VUX i Södertörn. Vi behöver ytterligare en VUX.
 
§ 15 Rover

- Niklas skriver en inbjudan för Rover scouter och Fredrik kan distribuera den. Onsdag den 14 juni
kl 18-19.30. Vi fixar mackor.
 

§ 16 Reg DO
- Den 26 april var Anders reg-DO-träff. De kommer att renovera kansliet på Fridhemsgatan och

vill ha in förslag på hur det ska utföras.
- Nästa år är det Scouternas dag den 21/4. Vi kör inte distriktets dag i så fall. 

§ 17 Information/Hemsida
- Stipendieansökan läggs upp på hemsidan.
- Hur får vi kontakt med kårer som inte är aktiva på distriktsnivå? Ska vi ringa runt, besöka? Vi

behöver nog skriva upp vilka kårer som vi inte har kontakt med.
- Niklas har inte kollat profilkläder med Profilmakarna. GW promotion i Huddinge som gjort

beachflaggorna kan ha en bättre logga.
- Förslag på profilplagg vore jackor och varselvästar. Man behöver ca 50 plagg för att trycka upp

något.
- Nyhetsbrev i juni.
 

§ 18 Distriktsförråd
- Christoffer Berg, Nynäshamns Scoutkår, har skickat in ett förslag på förrådslokal. Anders har

meddelat att det inte är aktuellt.
- Anders har meddelat Stefan att det förråd i Södertälje som Stefan föreslog inte heller är aktuellt.

Inte heller det som Wille Ask hade.
- Idag betalar vi 11 000 / kvartal.

 
§ 19 Nästa möte

- DS-möten:
Onsdag 14 juni, DS-möte tillsammans med Rovermöte. 
Kl 18.30 på Scouternas kansli i Örnsberg om inte annat anges.
 

- Kårträff i augusti.
 

 
§ 20 Övriga frågor

-  
 
 
Anders tackade och avslutade mötet
 
 
 
 
Niklas Blomqvist, Sekreterare  Anders Tholsson, Ordförande
 
 



 
Niklas Blomqvist, Sekreterare  Anders Tholsson, Ordförande
 
 
 
 
Martin Braxell, Justerare                                                                                            


