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Protokoll DS-möte nr 9-2017                                                                                        
     
Plats: Örnsberg
                                                                                                                                                     
       
Närvarande
Anders (Tholbox) Tholsson, Fredrik Forsmo, Martin Braxell och David Lindberg
 
 
§ 1 Mötet öppnas

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

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

- David valdes till justerare.
 
§ 4 Godkännande av dagordning

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

- Förra protokollet godkändes och skrevs på.
 
§ 6 Husarö

- Anders pratar med de andra distrikten och vi följer upp efter det.
 
§ 7 Distriktsstämma

- Vi ska prata med AU om att ha någon aktivitet innan stämman.
 

§ 8 Ekonomi
- Efter senaste kårträffen så uppkom det en proposition till distriktsstämman om att distriktet ska

köpa ett förråd eller lokal för pengarna istället för att lägga dom på ett sparkonto eller
liknande.

- S:t Mina har ansökt om pengar för en kurs och innan vi bestämmer om att dela ut pengar så vill
vi ha mer information om kursen.

- Vi kommer bidra med 5000 kr till scoutmuseets kostnader.
- Vi behöver beställa fler distriktsmärken och kommer beställa 10 000st beroende på priset. Anders

kollar upp hur mycket det kommer kosta.
 
§ 10 Kårträff

- 9 av 34 kårer kom, lite tråkigt att så få kårer kommer. Vi får försöka attrahera fler kårer att dyka
upp på framtida kårträffar.

 
§ 11 Arrangemang

- HHiSS (16-17 september) gick av stapeln och vart ett lyckad tävling, lite färre deltagare förra
året.

- Ting (16-17 september) gick också av stapeln på Vässarö som vanligt och de sitter nya personer i
AU:t. Vi har inte fått någon information vilka personer det är utan vi får be om information
om vilka personer som vart invalda av AU:t.

- Vi får arrangera distriktet dag nästa år eftersom scouternas dag inte är för alla åldrar, vilken kår
och när detta ska ske är fortfarande oklart.

 
§ 12 Utbildning

- Växtkraft går den 10-12 november. David hör med Gitten och Åsa om Växtkraft blir av eller
inte.

- Efter senaste kårträffen så uppkom det en proposition till distriktsstämman om att distriktet tar
konstansen för utbildningar och kurser som anordnas genom scouternas folkhögskola.

- Vi har betalt ut 2000 kr till Sara Lundkvists som bidrag till TG Gilwell.
 



 
§ 13 Kårutveckling/Konsulent

- Vi ska lämna ett presentkort till Flemingsbergs Sjöscoutkår på 3000 kr för deras 50 årsjubileum.
 

§ 14 Utmanar AU
- Anders ska kolla hur det är med AU om vilka VUX som är kvar och inte kvar.

 
§ 15 Rover

- På kårträffen tyckte man det var bra att vi hade avsatt pengar för rover.
 
§ 16 Reg DO

- 
§ 17 Information/Hemsida

- Fredrik har gjort en del uppdateringar.
- Fler propositioner och uppdaterad föredragningslista är upplagt.
- Vi ska uppdatera AU:t sida när vi väl har få information om vilka som är med i AU:t nu.

 
§ 18 Distriktsförråd

- Se punkt 8.
- Vi behöver en städdag i förrådet, vi får titta på ett lämpligt datum.

 
§ 19 Nästa möte

- DS-möten:
15 november. 
Kl 18.30 på Scouternas kansli i Örnsberg om inte annat anges.

 
§ 20 Övriga frågor

-  
 
Anders tackade och avslutade mötet
 
 
 
 
Fredrik Forsmo, Sekreterare Anders Tholsson, Ordförande
 
 
 
 
David Lindberg, Justerare                                                                                            
 
 


