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Närvarande
Anders (Tholbox)Tholsson, Amanda Engman, Fredrik Forsmo, Åsa Lyvik från distriktsstyrelsen,
 
§ 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
Amanda Engman valdes till justerare.
 
§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
 
§ 5 Godkännande och påskrift av föregående protokoll
Protokollen från i år är godkända via mail men vi skriver under alla protokoll på nästa DS möte.
 
§ 6 Ekonomi

- Vi har fått rapporter från LWR. Det ser bra ut.
- Vi har fått in en del kvitton från Distriktets dag. Dem har vi betalat ut idag.
- Ansökan till landstingsbidraget: Vi har frågat dem i den ekonomiska gruppen om dem kan tänka

sig att hjälpa till med ansökan till landstingsbidraget.
Beslut: Anders dubbelkollar med Cilla från Älta om hon tagit på sig detta.

- Distriktet har ingen ny fana med ”Scouterns”logga på.
Beslut: Vi beslutade att vi skulle beställa 2st fanor att ha för utlåning och arrangemang/utbildning. Åsa
tog på sig att beställa hem det.

- På Ko träffen ställde vi frågan om kårerna ville ha en egen uppsättning av Björns
rekryteringsmaterial som lagts upp på distriktets hemsida. På ko träffen tyckte man att det
räckte med att det fanns 5st ”rekryteringsväskor” för kårerna att låna.

Beslut: Anders beställer kopiering och laminering av de 5 uppsättningarna till rekryteringsväskorna.
 
§ 7 Arrangemang

- Planerat och genomfört Distriktets Dag. Det var ca 225 barn i patrullerna i år. Det var 6
föräldrapatruller som ställde upp. Det kommer nog att komma in några kvitton till från
de olika kontrollerna. Utvärdering kommer.

- Veronica har skickat ett meddelande på facebook om att det måste till fler personer till
tävlingsledningen annars riskerar tävlingen att inte bli av i år.

Beslut: Fredrik skickar idag ut detta meddelande till alla som har registrerat sig till att få månadsbrevet.
- Beachparty i Ösmo simhall: Vi har inte fått så mycket återkoppling.

Beslut: Åsa kollar med Veronica om hur det var på beachpartyt.
 
§ 8 Utbildning

- Det är bara 3st anmälda till utbildning bas modul 1 den 20/5. Vi beslutar om ett par dagar
om vi ska ställa in den eller inte.

- Åsa har börjat på en växtkraftfolder. Även börjat fråga runt efter kursledare till kurserna.
 
§ 9 Kårutveckling/Konsulent

- Vi diskuterade om samarbetet mellan Stockholmdistrikten i framtiden. Hur läget är nu osv.
Anders kollar det mer.

- Björn Folin går snart i pension.
Beslut: Anders kollar med Katarina Djäken om hur det blir efter Björn har slutat.
Beslut: Vi kollar med Björn om han vill ut och äta med oss på sista DS 10/6.

- DS har fått informationen att 2 ”gamla”scouter tänker starta upp en spåraravdelning på Gotland.
Åsa har haft mailkontakt med en av dem killarna. Åsa har berättat för honom om vad DS kan
hjälpa till med för dem framöver.
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§ 10 Utmanar AU

- Haft Pestfest. Inte fått någon återkoppling på det än.
Beslut: Åsa kollar om det kommit in några kvitton för pestfesten.

- Försmak: Det måste finnas någon vuxen med på alla distriktsgemensamma aktiviteter.
Beslut: Anders kollar om det finns det till försmak eller tar reda på hur vi gör annars.

 
§ 11 Information/Hemsida

- Sidan Binero har distriktet använt till att ha som lägersida. Sidan är redan betald för 2014.
Beslut: Vi beslutade att vi ska ha sidan kvar eftersom det kanske blir distriktsläger 2016 och då
behöver vi ha sidan redan under 2015.

 
§ 12 Extra stämma

- Åsa har fått verksamhetsberättelsen för 2014 med alla påskrifterna nu. Åsa har mailat det till dem
som skulle justera protokollet från stämman så dem håller nu på att skicka runt
stämmoprotokollet för påskrift.

Beslut: När dess två är klara lägger vi upp dem på hemsidan.
                                                                                                                                                             
§ 13 Övriga frågor

- Vi har fått in en fråga om bidrag till Eplorer Belt. Eftersom vi inte har det med i budgeten i
år så kan vi inte godkänna det nu.

Beslut: DS kollar om hur det står skrivet i verksamhetsplanen för i år. Och skriver ev en proposition till
stämman i höst med ändring om att det bör vara så att man kan söka bidrag till olika kurser, inte bara till
TG som det är nu.

- Nästa DS är det sista innan sommaren. Vi tänkte gå ut och äta tillsammans då.
Beslut: Åsa kollar upp 2 alternativ och mailar dess förslag till de andra.

- På ko träffen bestämde vi att vi skulle ha en till ko träff innan terminen startar den 18/8 kl 19.00-
21.00. Vi bestämde att vi skulle bjuda på soppmiddag.

Beslut: Åsa kollar med Gabbe och skriver en inbjudan till ko träffen.
 
§ 14 Nästa möte
10/6 kl 19.00 i Örnsberg
 
Anders avslutade mötet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åsa Lyvik Anders Tholsson
Sekreterare Ordförande
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amanda Engman                                                                                
Justerare                                                                                            


