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Protokoll DS-möte nr 10-2014                                                                                              
2014-12-10  Plats: Örnsberg
 
                                                                                                                                                     
       
Närvarande
Anders (Tholbox)Tholsson, Fredrik Forsmo, Åsa Lyvik från distriktsstyrelsen och Amanda Säff som
kommer att sitta i DS under 2015.
Frånvarande Amanda Engman
 
§ 1 Mötet öppnas
Anders hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 
§ 2 Val av sekreterare för mötet
Åsa Lyvik valdes till sekreterare.
 
§ 3 Val av justerare för mötet att jämte ordföranden justera protokollet
Fredrik Forsmo valdes till justerare.
 
§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
 
§ 5 Godkännande och påskrift av föregående protokoll
Lite fel hade kommit in i protokoll nr 9. Det justeras och skickas via mail till Ds. Det skrivs under på
överlämningsmötet i januari.
 
§ 6 Ekonomi

- En del utbetalningar är kvar att göras under året. Det är bla växtkraft som inte riktigt är
klart.

- Au har skickat en fråga till DS om subventionering för alla som ska åka på TING nästa år.
Beslut: DS beslutade idag att DS subventionerar alla som vill åka med hela avgiften till TING-
2015.

 
§ 7 Arrangemang

- Vi diskuterade datum för distriktets dag för nästa år. Vi tycker att ett bra datum är 10/5.
Åsa meddelar detta till Kjell Karlström som ska vara sammankallande för gruppen
under nästa år. 

 
§ 8 Utbildning

- Åsa Lyvik kommer att vara sammankallande för gruppen under 2015. Gruppen kommer
att ha möten ca 1 gång/månad.

 
§ 9 Kårutveckling/Konsulent

Katarina Djäken skulle varit med på vårt möte idag men var sjuk. Hon meddelar dock att vi ska
fundera på vad vi tycker om gemensamt kalendarium med de andra 4 Stockholmsdistrikten. Vi
diskuterade det lite.
Beslut: Vi beslutade oss för att det är bra med gemensamt kalendarium men inte om alla saker som
hamnar där i ska visas 4 gånger. Fredrik meddelar detta till Katarina.

- Nya konsulenten Vicci har redan varit ute till en del kårer. Hon har själv kontaktat kårerna. Vi ska
lägga till både Katarina, Vicci och även Samer på alla kallelser till DS möten under nästa år.

 
§ 10 Utmanar AU

- Se under ekonomipunkten.
 
§ 11 Information/Hemsida

- En ny Facebooksida har skapats. Fredrik informerar om det i nästa månadsbrev.
 
§ 12 Stämman

- Protokollet har inte kommit till DS än. Det läggs upp på hemsidan då det kommer.
- Tholbox kollar med Katarina om hur vi ska kontakta de andra kårerna om att vara med i

vårt distrikt.
- Nya märket: Tholbox kollar med mera märken om kostnad för de båda märkena om vi



- Protokollet har inte kommit till DS än. Det läggs upp på hemsidan då det kommer.
- Tholbox kollar med Katarina om hur vi ska kontakta de andra kårerna om att vara med i

vårt distrikt.
- Nya märket: Tholbox kollar med mera märken om kostnad för de båda märkena om vi

skulle göra nya.
 
§ 13 Övriga frågor

- Demokratijamboree: 3 kårer har meddelat att dem vill ha ersättning för att dem har skickat
representant till Demokratijamboreen. Åsa kollar med dessa 3 kårer om utbetalningen.

- Möte med Landstinget: Martin Lundkvist var med på detta möte. Det kändes som att
landstinget var nöjda med dem svar dem fick av DS och Martin. Dem hade frågor om en
del siffror. Dessa möten hålls ca vart 5e år. Kallelse kommer vid nästa tillfälle.

- Nyckel och tag till förrådet i Flemingsberg: Åsa har lämnat ifrån sig sin nyckel och tag till
Jeanette Englöfh i Flemingsbergs Scoutkår.

- Postboxen: Fredrik och Tholbox har nu en varsin nyckel till boxen.
- Beachflaggor: Finns kvar flaggor.
- Gotland: Tholbox kollar om kåren nu är godkänd.

 
Anders tackade för detta året och avslutade mötet
 
 
 
Åsa Lyvik Anders Tholsson
Sekreterare Ordförande
 
 
 
Fredrik Forsmo                                                                                
Justerare                                                                                            


