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Närvarande
Anders (Tholbox)Tholsson, Fredrik Forsmo, Åsa Lyvik från distriktsstyrelsen och Katarina Djäken
utvecklingschef Stockholm
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
Åsa tar med alla föregående protokoll som inte blivit påskrivna till nästa möte. Alla protokoll har godkänts via
mail men är inte påskrivna än.
 
§ 6 Ekonomi

- Landstingsbidraget. Anders bad Cilla från Älta om hjälp med detta. Cilla tackade dock nej.
Anders har nu skickat verksamhetsplanen för 2015 till revisorerna som ska skicka detta vidare
till landstinget.

- Ekonomin är god. Vi väntar på att vi snart kommer få andra delen av landstingsbidraget för i år.
- TG stipendium har betalats ut till Karin Innings som har inkommit med intyg på att TG nu är klar.

Obs! Karins ansökan har missats att komma med i ett protokoll. Hon inkom dock med ansökan
redan i april. Godkännande av hennes TG ansökan finns nu med i detta protokoll se §8.

 
§ 7 Arrangemang

- Kruthornet har genomförts. 
 
§ 8 Utbildning

- Uppdaterad växtkraftkatalog har kommit ut.
- DS har fått in 2st TG ansökningar. Dem är från Martin Esare Saltsjö-Boo och Karin Innings Älta.

Beslut: DS godkänner idag ovanstående två ansökningar för TG stipendium.
- Vi har fått inbjudan till extra regionsstämma för Sensus Stockholm-Gotland. Åsa kollar om Gitten

kan och vill gå på det för våran räkning.
 
§ 9 Kårutveckling/Konsulent

- Katarina Djäken berättade att det nu är nära med vem som kommer att bli den nya
konsulenten som vi i distriktet kommer att ha hjälp av. Av 74st som sökte så har man
gått vidare med fler interjuver och har nu endast 3st kvar. Katarina kommer att meddela
oss så fort allt är klart.

 
§ 10 Utmanar AU

- Wilhelm har meddelat DS namnen på dem nya utmanarna som ska sitta i AU. Fredrik ser
till att deras namn ligger uppe på hemsidan och att dem gamla namnen tas bort. Wilhelm
står som kontaktperson för AU till oss i DS till det är klart vem som tar över.

- Wilhelm har lagt en beställning på tröjor till dem nya medlemmarna i AU. Åsa står som
kontaktperson på beställningen. Fakturan skickas till postboxen.

 
§ 11 Information/Hemsida

- Nyhetsbrevet kommit ut. Allt funkar med hemsidan.
 



§ 11 Information/Hemsida
- Nyhetsbrevet kommit ut. Allt funkar med hemsidan.

 
§ 12 Stämman

- Åsa fixar föredragningslistan och kollar så vi inte missat något inför stämman.
- Valberedningens förslag behöver vara klart och komma ut senast den 26/10. Åsa meddelar detta

till valberedningen och frågar även om dem vill ha en punkt på forumet.
 
§ 13 Övriga frågor
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- KO-träffen: Åsa gör en dagordning att gå efter på KO-träffen. Punkter vi ska ha med är
Martin Björgell prata om Demokratijamboree, Rus informerar om kurser, Katarina
Djäken informerar om ny konsulent, Visa de 2 förslagen om nya distriktsmärket,
verksamhetsplanen 2015, valberedningen och övriga frågor. Åsa handlar fika till forumet
för 40 personer.

- Gotland: Åsa ligger på dem lite om att det är bra om dem startar upp kåren ordentligt.
Försäkringar gäller inte om kåren inte är startad.

- Nya kårer: Katarina Djäken berättade för DS idag om att det har startats 2 nya kårer i
Södertälje. Dem heter S:t Afrem Suryoyo och S:t Jacob. Dem får hjälp av konsulenten
Samer med allt det som är viktigt.

Beslut: Södertörns Scoutdistrikt har idag skrivit på båda kårernas papper om att ha startats upp. DS har
alltså godkänt dem båda kårerna till att vara med i distriktet.

 
§ 14 Nästa möte
Distriktsforum 13/10 18.30-19.30 i Örnsberg
KO-träff 13/10 kl 19.30-21.00 i Örnsberg
Vi ändrade också nästa DS-möte till den 3/11 i Örnsberg
 
 
Anders avslutade mötet
 
 
 
 
 
Åsa Lyvik Anders Tholsson
Sekreterare Ordförande
 
 
 
 
Fredrik Forsmo                                                                                
Justerare                                                                                            


