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Närvarande 

Niklas Blomqvist, Anders (Tholbox) Tholsson och Lotta Öström.  

 

 

§ 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 Lotta till justerare. 

 

§ 4 Godkännande av dagordning 

 

Mötet beslöt: 

- att godkänna dagordningen som Anders skickat ut.  

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 

Ingen justering har inkommit på förra protokollet.  

 

Mötet beslöt: 

- att godkänna förra protokollet.  

 

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

 

§ 6 Ekonomi lägesrapport 

Inga stora förändringar sedan förra mötet. Avgifter och hyra.  

 

För att kunna skicka in ansökan till Region Stockholm behövs Verksamhetsplan & Budget. Pappren 

ska vara inne i mitten på oktober men måste gå via revisorn.  

 

§ 7 Verksamhetsplan och Budget för 2021 

Utkast behöver finnas till augusti.  

 

Mötet beslöt: 

- att Niklas skriver ett första förslag.  

 

§ 8 Arrangemang 

HHiSS 

HHiSS är under planering. Tillståndsansökan för HHiSS är inskickad.  

 

Försmak 

Är helt inställt.  
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Ting 

Blir på Vässarö men det ser ut att gå minus. Pengarna som utestår skulle kunna tas ur 

arrangemangsbudgeten anser Tholbox.  

 

Skicka ut e-post att vi behöver VUX till Tinget. Distriktet tar kostnaden för VUX till Tinget.  

 

§ 9 Utbildning 

Lotta kollar med Gitten om datum för Växtkraft.  

 

Kvarstår från tidigare möten: 

- 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. 
 

§ 10 Kårutveckling / Konsulent 

Anders har skickat in sammanställningen av hur kommunerna hanterar stöd till scoutkårerna.  

 

§ 11 Utmanar-AU 

Ingen uppdatering förutom att Tinget är flyttat till Vässarö. 

 

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.  

 

§ 12 Rover-AU 

Anders ska stämma av kvitton med Sara.  

 

§ 13 Information / Hemsida 

-  

 

Om man ska redigera så gå in på:  

sodertorn.scout.se/wp-admin/ 

 

§ 14 Kårträff / Distriktsstämma / Extrastämma 

Anders föreslår att vi har en kårträff i mitten på augusti för att diskutera underlagen till stämman. Lotta 

kollar datum med Gitten.  

 

Mötet beslöt: 

- att hålla kårträff den 19 augusti kl 19-21 på Teams, 

- att Niklas skickar en kallelse.  

 
§ 15 Distriktsläger 2020 

Vi skriver ett förslag till stämman att nästa distriktsläger hålls 2022.  
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Bokslut för distriktslägret för årets utgifter behöver göras. Det kommer att behöva redovisas på 

stämman.  

 

Vi kan behöva undersöka möjligheten till högtalartelefon till stämman.  

 

Mötet beslöt: 

- att Niklas skriver en proposition till stämman.  

 

§ 16 Stipendier 

Inga nya ansökningar.   

 

§ 17 Övriga frågor 

Anders har föreslagit att vi ska flytta förrådet till Eknäs gård. Kostnaden blir ca 60 000 beroende på hur 

varmt vi vill ha det.  

 

Framför infarten ska det förberedas för att bättre kunna komma in med lastbil.  

 

 
 

Nybyggd med 2 utrymmen (rum) på ca 50kvm/utrymme. Marken framför byggnaden är inte klar men 

blir det under året. Kostnaden blir per år blir ca 60 000 kr inkl. moms samt el. Toaletter finns i 

byggnaden bakom fotografen (som ger skuggan i bilden). Avtalet blir på tre år.  

 

Dagens förråd kostar 40 000 kr. Säger vi upp det idag så har vi kvar det till 31 juli 2021.  

 

Mötet beslöt: 

- att säga upp kontraktet på dagens förråd (senast sista oktober). 

- att teckna ett avtal för att hyra förrådet på Eknäs.  

 

Kvarstår sen tidigare möten: 

- att Niklas gör en lista över hur vi ska dela upp kårerna på respektive personlig kontaktperson i 

styrelsen.  

 

§ 18 Nästa möte 
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Tisdag 28 juli kl 19:00, Digitalt.  

 

§ 19 Mötet avslutas 

Anders tackade och avslutade mötet.  

 

 

 

 

 

 

Niklas Blomqvist,   Anders Tholsson,   Lotta Öström 

Sekreterare    Ordförande   Justerare 

 

 

Bilaga avtal med Huge: 
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