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Närvarande 

Viktoria Anglebjer, Niklas Blomqvist, Martin Braxell, 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 Martin till justerare. 

 

§ 4 Godkännande av dagordning 

 

Mötet beslöt: 

- att godkänna följa dagordningen från förra mötet.  

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 

 

Mötet beslöt: 

- att godkänna förra protokollet.  

 

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

 

§ 6 Ekonomi lägesrapport 

Vi gör inte av med delar av arrangemangsdelar och utbildningsbidrag i normal usträckning P g a 

Corona. Vi skulle kunna ge extra stöd till de kårer som behöver. 

 

§ 7 Verksamhetsplan och Budget för 2021 

Niklas presenterade ett första utkast på Budget och Verksamhetsplan. Det är bra om alla läser igenom 

och kommer med kommentarer.   

 

§ 8 Arrangemang 

HHiSS 

HHiSS är inställt. Polistillståndet har inte heller kommit.  

 

§ 9 Utbildning 

Lotta har pratat med Gitten om Växtkraft. Gitten har inte stämt av med Åsa än och de har inte bestämt 

datum än. De rekommenderar oss att boka stämman oberoende av Växtkraft.   

 

Martin har mailat med Åsa om utbildningsteamet för att hålla ett möte och bestämma vem som ska 

vara ny ansvarig.  

 

Information om Demokratijamboree verkar saknas på scouternas hemsida. 

 

Kvarstår från tidigare möten: 

mailto:styrelsen@sodertornscout.se
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- 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 

- 

 

§ 11 Utmanar-AU 

Utmanar AU:t har haft problem att träffas och att planera Ting p g a Corona.  

För mindre än en månad sedan hade Martin och representanter för Stockholm, Birka och Roslagen 

möte för att diskutera frågan om Ting.  

 

Rekommendationen blev att ställa in Ting på Vässarö. Martin har inte fått någon återkoppling från 

AU:t. De vill även rekommendera att köra Ting på Gilwell för att det är mer lärorikt att ordna ett 

arrrangemang från grunden.  

 

Vi behöver stötta utmanar AU:t med möjligheterna att ordna alternativa lösningar för Ting så som 

lokala Ting eller digitala Ting.  

 

Martin har planerat att vara med på AU:t kommande möte. Niklas påpekar att de kan använda 

Södertörns Teams-konto.  

 

Mötet beslöt: 

- att stötta rekommendationen att ha nästa Ting på Gilwell 

 

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 

Kvarstår sen tidigare: 

Anders ska stämma av kvitton med Sara.  

 

§ 13 Information / Hemsida 

Niklas och Martin behöver kika och uppdatera.  

 

Om man ska redigera så gå in på:  

sodertorn.scout.se/wp-admin/ 

 

§ 14 Kårträff / Distriktsstämma / Extrastämma 

Förslag för distriktstämma den 15 november (klockslag bestäms senare).  

 

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

Att under kårträffen diskutera om kårerna har behov av extra stöd med tanke på Corona.  

 

Mötet beslöt: 

- att distrikstämman ska hållas den 15 november 

- att vi bokar Saltis den 15 november 
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- att Niklas skickar ut informationen om datum för Distriktstämman 

 

Kvarstår från tidigare möten: 

- Skicka kallelse till kårträff den 19 augusti kl 19-21 på Teams (Niklas) 

- att skriva en proposition till stämman om att hålla nästa Distriktsläger 2022 

- att undersöka möjligheten till högtalartelefon till stämman.  

 
§ 15 Distriktsläger 

Se punkten stämma. 

 

§ 16 Stipendier 

Inga nya ansökningar.   

 

§ 17 Övriga frågor 

Anders har förberett ett underlag för att säga upp det gamla förrådet hos Huge (senast sista oktober). 

Stefan Sagström ska ha kontaktat Eknäs gård om det nya förrådet. Ett möte med ansvarig för förrådet 

på Eknäs är planerat till augusti.  

 

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 

Tisdag 27 augusti kl 19:00, Digitalt.  

 

§ 19 Mötet avslutas 

Anders tackade och avslutade mötet.  

 

 

 

 

 

 

Niklas Blomqvist,   Anders Tholsson,   Martin Braxell 

Sekreterare    Ordförande   Justerare 
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