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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
Fredrik Forsmo valdes till justerare.
 
§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
 
§ 5 Godkännande och påskrift av föregående protokoll
Under mötet idag hittades fel i protokoll nr 5 och 6. Dessa ska justeras innan dem godkänns.
 
§ 6 Ekonomi

- Landstingsbidraget. Tholbox tar hjälp av Cilla med att fixa detta.
- Åsa har köpt in nya fanor som hon hade med på detta möte och visade upp.

§ 7 Arrangemang
- Styrelsen har fått en budget för årets Hhiss. Vi bestämde att vi skulle godkänna den trots att

den beräknas gå minus. Åsa tog på sig att meddela detta till arr-gruppen. 
- Distriktets Dag- Åsa kollar av med Veronica om alla kvitton är inkomna så att vi kan anse

oss klara med det arrangemanget för i år.
 

§ 8 Utbildning
- Växtkraftfoldern har gått ut.

 
§ 9 Kårutveckling/Konsulent

- Tholbox meddelade att det är 74st som har sökt Björn Folins tjänst. Det är både scouter och
icke scouter som har sökt tjänsten. Det är inte klart ännu vem det kommer att bli som får
tjänsten.

- Gotland- Visby Scoutkår håller på att komma igång så smått. Åsa har personlig kontakt
med Stefan Nilsson. Den nya kåren kommer att hålla till i Langska huset. Kåren har en
facebookgrupp.

- På söndag har hela DS blivit inbjudna till att vara med i Södertälje då flera nystartade
kårer där ska ha invigning. Åsa och ev Fredrik kommer att åka på det. Katarina Djäken
kommer också att vara där. Åsa meddelar dem att vi kommer 1-2 st från oss.

 
§ 10 Utmanar AU

- Ting- Inbjudan har gått ut. Man har ändrat datum.
- Åsa dubbelkollar att vi har fått in alla kvitton för vårens arrangemang från gruppen.

 
§ 11 Information/Hemsida

- Nyjetsbrevet, inbjudan till Ko träff och växtkraftfoldern har skickats ut.
 
§ 12 Stämman

- Vi har fått meddelande av Trollbäcken och Saltsjöbaden om att vi kan ha stämman hos dem. Vi
tar beslut på Ko träffen om vart vi ska vara.

- Valberedningen- Har lagt upp ett meddelande på facebook om att dem vill ha in namn på dem
som vill jobba i DS. Åsa kollar av med Bo Sjöberg om hur det går. Vi pratar mer om detta på
KO träffen.

 



- Valberedningen- Har lagt upp ett meddelande på facebook om att dem vill ha in namn på dem
som vill jobba i DS. Åsa kollar av med Bo Sjöberg om hur det går. Vi pratar mer om detta på
KO träffen.

 
§ 13 Övriga frågor

- Tholbox har fixat klart med de 5 rekryteringsväskorna som vi har bestämt att vi skulle ha i
distriktet.  Dem ska förvaras i förrådet men vi bestämde att vi skulle ta med oss dem till Ko
träffen nu på måndag.

- KO-träffen: Åsa gör en dagordning att gå efter på ko-träffen. Vi ska kolla av vad ko tycker
om att ändra i verksamhetsberättelsen att man kan ansöka om allmänt bidrag för kurser,
arr. Vi ska servera soppa och smörgåsar. Åsa handlar till det.
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- Vildmarksmässan; Vi pratar om det på Ko träffen också. Vi har endast fått in 3 svar. Tholbox
kollar om ”Scouterna” ska vara med. Då kan vi ställa upp med bemanning bara tycker vi
i DS.

- Amazing Race projekt: Åsa håller kontakten med Jenny. Jenny måste komma in med en
budget som vi i DS sedan tar beslut om att vara med på eller inte.

- Lång-DS; Stockholm vill inte åka med. Tholbox mailar och kollar hur det blir. Vi bestämde
oss för att sitta ner och planera på ett eller annat sätt även om inte lång-ds blir av.

- Tävling om distriktsmärket: Inga inkomna förslag ännu. Vi påminner om detta på ko träffen.
- Läko-lapp: Tholbox kollar vidare om vi kan få fram en klar lapp om vad man ska göra då man

sitter med i Läko.
- Distriktskåren: På detta möte bestämde vi att vi ska lägga ner distriktskåren som vi har. Den har

ingen medlem nu och har inte haft det på ett tag. Tholbox meddelar detta till ”Scouterna”
 
§ 14 Nästa möte
Ko-träff 18/8 kl 19-21 i Fisksätras lokal
Lång-Ds 5-7/9 och ev DS möte.
DS 8/10 i Örnsberg
 
 
Anders avslutade mötet
 
 
 
 
 
Åsa Lyvik Anders Tholsson
Sekreterare Ordförande
 
 
 
 
Fredrik Forsmo                                                                                
Justerare                                                                                            


