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Närvarande 

Niklas Blomqvist, Martin Braxell, David Lindberg, 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 David till justerare. 

 

§ 4 Godkännande av dagordning 

 

Mötet beslöt: 

- att godkänna följa dagordningen från förra mötet.  

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 

Protokollet justerades på mötet.  

 

Mötet beslöt: 

- att godkänna förra protokollet.  

 

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

 

§ 6 Ekonomi lägesrapport 

Under augusti har vi knappt gjort av med några pengar.  

 

Martin undrar varför budgeten inte är inlagd i periodrapporten. Anders tar upp det med Rui och ber om 

en uppdatering.  

 

§ 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.  

 

Vi har fått en faktura för Leda Avdelning i Vendelsö den 29-31 maj 2020. Åsa känner inte till det så vi 

avvaktar vidare information ifall Gitten känner till kursen.  

 kollar om vi kan bli medlem i Scoutmuseet men det får gå på nästa budget.  

 

Anders föreslår att vi hör med Patrik på Scouterna om det finns passande försäkringar för distrikt.  

 

Mötet beslöt: 

- att godkänna förslag till Verksamhetsplan och Budget. 

 

§ 8 Arrangemang 

- 
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§ 9 Utbildning 

Vi har fått en faktura för Leda Avdelning i Vendelsö den 29-31 maj 2020. Åsa känner inte till att det 

varit någon kurs så vi avvaktar vidare information ifall Gitten känner till kursen.  

 

Trollbäcken vill genomföra Leda Scout med nya ledare. Martin har skickat ut en fråga till utbildarna i 

distriktet men ingen har svarat att de kan.  

 

En öppning kan vara att de kan delta i den planerade Leda Scoutkursen i Saltsjöbaden.  

 

Mötet beslöt: 

- att Martin svarar Kristian. 

 

Kvarstår från tidigare möten: 

- 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 

Information via Sara att de var besvikna över att det inte blir Ting och de är oroliga över att 

verksamheten blir lidare. 

 

Ting behöver genomföras och vi behöver stötta AU:t. Martin tar kontakt igen.    

 

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 

Rover-AU försöker planera arrangemang men det är svårt i och med Corona och 50-pers 

begränsningarna.   

 

§ 13 Information / Hemsida 

Information om stämman behöver läggas upp. 

 

Om man ska redigera så gå in på:  

sodertorn.scout.se/wp-admin/ 

 

§ 14 Kårträff / Distriktsstämma / Extrastämma 

Anteckningar har skickats till styrelsen. Niklas lägger upp anteckningarna på hemsidan.  

 

Förslag för distriktsstämma den 15 november kl 10. Vi öppnar upp tidigare så att mötet kan börja kl 10.  
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§ 15 Distriktsläger 

Diskussion kring vilken vecka lägret ska vara. David föreslår v 31 för att undvika att lägret är direkt 

innan skolstart.  

 

Mötet beslöt: 

- att föreslå att nästa Distriktsläger ska vara v 31 2022 

- att Niklas uppdaterar propositionen enligt beslutet 

 

§ 16 Stipendier 

Ansökan från Therese Leike Kärvestedt om stipendie för SjöLU har inkommit.  

 

Mötet beslöt: 

- att bevilja Therese ansökan med ett stipendie på 1300 kr 

- att Niklas meddelar Therese 

 

§ 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 5 november.  

 

Lotta, Roger, Anders och Niklas planerar att vara med på Eknäs på lördag. 

 

Protokollpåskrivning kan vi ordna genom att träffas eller så kör Anders runt med protokollen.  

 

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 29 september kl 19:00, Digitalt.  

 

§ 19 Mötet avslutas 

Anders tackade och avslutade mötet.  

 

 

 

 

 

 

Niklas Blomqvist,   Anders Tholsson,   David Lindberg 

Sekreterare    Ordförande   Justerare 
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