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Närvarande 

Anders Tholsson, DS, Peter Momma 

Niclas, Peter Momma 

Åke Nyberg, Handen 

Lotta Öström, DS, Krusboda 

Johonny och Kerstin, Vårby Gård 

Annelie Strindh, Värmdö sjö 

Gunilla Manfredsson, Turinge 

Roger Hellstrand, Valberedning, Krusboda 

Roger Aronsson, Vårby Gård 

Bo Sjöberg, Valberedning, LÄKO, S:t Botvid 

Andreas Johansson, Huddinge 

Stig Rud, Handen 

Jonas Skiöld, Saltsjö-Boo 

Niklas Blomqvist, DS, Mariekäll 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Anders förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Inför stämman 

Tid och plats för stämman är beslutat till 15 november i Saltsjöbaden.  

Mötet önskade förlägga stämman till förmiddagen med start kl 10.  

 

Preliminär Verksamhetsplan 

Handen tror att de skulle kunna ta ansvaret för Distriktets dag. Vi vill gärna ha ett datum till stämman 

så alla kan bli informerade.  

 

Mötet önskade att DS ska utse en kommitté för att organisera tävlingar. Punkten skrevs in i förslaget 

till Verksamhetsplan. 

 

Läger 

Bosse vill att DS föreslår datum för distriktslägret 2022 (t ex v 32) 

 

Jonas Saltsjöbo undrar kring nästa års Jamboree. Han föreslog att distriktet skulle ordna ett bidrag för 

persontransport till nästa Jamboree. 2017 lämnade distriktet ett bidraget 200 000 kr som fördelades ut 

bland kårerna baserat på antalet deltagare från respektive kår.  

 

Jonas skriver en motion till stämman. 

 

Mötet var också intresserade av att samordna person- och materialtransporter till Jamboreen. Det 

skrevs in som en punkt under kårträffar i verksamhetsplanen.  

 

Bosse kan ta på sig att höra med Grödinge igen om materialtransport.  

 

Kårer som är intresserade av att åka på Jamboree: 

Handen, Värmdö, Huddinge, Botvid, Vårbygård 

 

Kårer som är osäkra:  

Peter Momma, Turinge, Mariekäll  

 

Förrådet 
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Distriktsstyrelsen har beslutat att flytta förrådet från Flemingsberg till Eknäs gård utanför Södertälje. 

En diskussion uppstod eftersom förrådet uppfattades som dyrt och vissa kårer tyckte att det skulle ligga 

mer lokalt som t ex i Jordbro (här tycker sekreteraren att det är ganska långt till Jordbro).  

Ännu är inte dagens förråd uppsagt och vi har inte skrivit avtal med Eknäs gård. Om vi skriver avtal 

med Eknäs gård så skulle det vara på tre år.  

 

Det finns inventarielista över förrådet men ingen utsedd materialansvarig. Mötet önskade att en lista 

över material som man skulle kunna låna skulle distribueras till kårerna.  

 

DS tar med sig frågan till nästa möte kring förråd och möjligheterna att låna ur förrådet samt frågan 

kring materialansvarig.  

 

Anders Tholsson och Alexander Sagström har nyckel till förrådet idag.  

 

Förrådet rymmer ca 150 m3 material, varav ca 80% är material till lägren.  

 

Preliminär Budget för 2021 

Stig menade att redovisningstjänsten är för dyr i relation till vad kårerna hanterar på ideell basis. En 

orsak är att ingen i styrelsen har under de senaste åren varit villig att ta på sig jobbet med bokföring 

utan Distriktet har valt att lägga det arbetet externt.  

 

Kostnaderna för det inställda lägret har i år har varit drygt 30 000 kr. Ev kan de pengar som betalats i 

hyra kanske räknas tillgodo för ett läger 2022.  

 

§ 3 Valberedningen 

Valberedningen tar gärna emot förslag på ny styrelse och ber alla luska ute i kårerna. Vi behöver få en 

större spridning i styrelsen, det saknas kvinnor och geografisk spridning.  

Meddela intresse till Roger Hellstrand.  

 

§ 4 LÄKO informerar 

Just nu sitter LÄKO kvar men de har inte inventerat vilka som kommer vara kvar.  

DS behöver formellt godkänna LÄKO för 2022.  

Lite oklart med markägarförhållanden 2022, vi vet mer i januari 2021.   

 

§ 5 Corona 

Corona har så vitt vi vet ingen större (ekonomisk) inverkan på de flesta kårerna.  

Bosse uppmanar oss att på stämman påtala att man får höra av sig om man behöver stöd. Det finns 

pengar och flagga gärna i tid i så fall.  

 

Vissa kommuner har indikerat att de kan behöva prioritera annat så vissa bidrag kan minska.  

§ 6 Mötet avslutas 

Anders tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

 

 

 

 

 

Niklas Blomqvist,   Anders Tholsson,   Martin Braxell 

Sekreterare    Ordförande   Justerare 
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