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Närvarande 
Niklas Blomqvist, David Lindberg, Anders (Tholbox) Tholsson, Viktoria Anglebjer och Lotta 
Öström från punkt 7.  
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Anders förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av sekreterare för mötet 

 
Mötet beslöt: 
- att välja Niklas Blomqvist till sekreterare. 
 
§ 3 Val av justerare för mötet att jämte ordföranden justera protokollet 
 
Mötet beslöt: 
- att välja David till justerare. 
 

§ 4 Godkännande av dagordning 

 
Mötet beslöt: 
- att följa dagordningen från föregående möte.   
 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 

Förra protokollet godkändes (ej underskrivet än).  

 

Mötet beslöt: 
- att godkänna förra protokollet.  

 

(Notera, protokoll ska skickas till styrelsen@sodertornscout.se) 

 
§ 6 Ekonomi lägesrapport 
Redovisningen är skickad till regionen för ansökan om bidrag.  
 
Sommarens läger har skjutits fram och pengarna som avsatts på lägerkontot ligger kvar tills 
vidare. 
 
Vi har än så länge inte hört av de kårer som inte kunnat ha de insamlingsaktiviteter som de 
brukar ha.  
 
§ 7 Arrangemang 
Alla under våren/sommaren planerade arrangemang är inställda eller skjutna på framtiden. 
HHiSS som går under hösten planeras som vanligt.  
 
Försmak 
Martin är inte med på mötet så vi har ingen uppdatering kring ett ev. digitalt Försmak. 
 
 
§ 8 Utbildning 
Inget nytt.  
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Kvarstår från förra mötet: 

- De planerade datumen för Växtkraft krockar med Demokratijamboreen. Vi föreslår för 
utbildningsgruppen att ändra datum till 6-8/11 och att vi lägger distriktsstämman 
samma helg.  

- Att ta fram ett Google-formulär för kursavgiftsredovisning för kårerna.  
- Policydokumentet för utbildningar. 
- David och Martin kontaktar utbildningsgruppen och hör vem som ska bli 

sammankallande. De kollar också datum för Växtkraft / stämma. 
 
§ 9 Kårutveckling / Konsulent 
Anders har hittat 5-6 beachflaggor i förrådet. 8-10 kårer har bett om flaggor.  
 
§ 10 Utmanar-AU 
Ingen respons på frågan om VUX så långt. Vi gör ett nytt utskick, Martin skriver ett förslag till 
Tholbox. Vi kan också lägga ett anslag på hemsidan.  
 
Kvarstår sen tidigare: 

- Styrelsen har insett ett behov av ett möte med de fyra distriktsstyrelserna i regionen och 
deras Utmanar-VUX för att diskutera framtida samarbetsformer. Anders och Martin tar 
upp frågan med Reg-DO.  

- Vi behöver skicka ut information om att vi behöver fler VUX. Vi skickar till 
valberedningen först och hör om de har några förslag. Anders kontaktar 
valberedningen. Martin skriver ett förslag på ett allmänt utskick till Tholbox. Vi kan 
också lägga ett anslag på hemsidan.  

 
§ 11 Rover-AU 
De ligger lågt och avvaktar läget med Covid19.  
 
§ 12 Information / Hemsida 
Inget nytt.  
 
Om man ska redigera så gå in på:  
sodertorn.scout.se/wp-admin/ 
 
§ 13 Kårträff / Distriktsstämma / Extrastämma 
Vi borde ha en digital kårträff i Maj-Juni. Niklas skickar ett mail med fråga om digital kårträff 
under nästa vecka. Datumförslag 27/5.  
 
Mötet beslöt: 

- att förbereda för en digital kårträff den 27/5. 
-  

§ 14 Distriktsläger 2020 
Är enligt beslut på senaste LÄKO-mötet flyttat till 2022.  
 
§ 15 Stipendier 
Inga nya ansökningar.   
 
§ 16 Övriga frågor 
15 maj åker Tholbox till Gotland om möjligt.  
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Kvarstår sen förra mötet: 
- att Niklas gör en lista över hur vi ska dela upp kårerna på respektive personlig kontaktperson i 
styrelsen.  
 
§ 17 Nästa möte 
Tisdag 2 juni kl 19:00, Digitalt.  
 
§ 18 Mötet avslutas 
Anders tackade och avslutade mötet.  
 
 
 
 
 
 
Niklas Blomqvist,   Anders Tholsson,   David Lindberg 
Sekreterare    Ordförande   Justerare 
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