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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 
 
Mötet beslöt: 
- att godkänna förra protokollet.  
 
(Notera, protokoll ska skickas till styrelsen@sodertornscout.se) 
 
§ 6 Ekonomi lägesrapport 
Vi har fått bidrag från Kulturförvaltningen på 192 000. P g a Corona läget så är alla stora aktiviteter 
inställda.   
 
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 
Vi har fått in en motion till årsmötet från Saltsjö-Boo scoutkår som önskar ett lägerbidrag till Jamboree 
2021 (den nationella Jaboreen).  
 
Valberedningsförslag 
Man kan läsa förslaget på lite olika sätt men den troligaste tolkningen är att valberedningen vill ge 
kårerna en ”spark i häcken”. 
 
Vi ser problem med att förslaget krockar delvis med stadgarna och att vi tror att det kan vara fortsatt 
svårt att få ihop en styrelse.  
 
En fråga var om det kommer att finnas föreslagna personer från valberedningen. 
 
 
Alla som sitter i styrelsen har ett personligt ansvar, så man sitter på ett personligt ansvar.  
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Vi kontaktade Roger snabbt och han bad oss kontakta Håkan och bekräftade att det kommer en motion 
baserat på brevet.  
 
Martin kommer att kontakta valberedningen.  
 
§ 8 Arrangemang 
JOTA kommer inte att genomföras på vanligt sätt. Stockholms Radioscouter har ansökt om hyresbidrag 
för ett begränsat arrangemang om 3000 kr.  
 
Mötet beslöt: 
- att godkänna hyresbidrag till Radioscouterna på 3000 kr.   
 
§ 9 Utbildning 
Den faktura vi fått från Leda scouting kursen som inte genomfördes kom sig av att lokalen inte 
avbokades i tid.  
 
Martin kallade till video-möte till utbildarna i distriktet. Åsa har mycket att göra och bara en annan 
person svarade.  
 
Alla utbildare i Sth tillhör RUS. Södertörns kursteam saknar ledare när Åsa har avgått och Martin 
noterar att det behövs en tydlig uppgift. En tanke är att döpa om Södertörns kursteam till Kursledare i 
Södertörn.  
 
I Saltis har de ett eget kursteam.  
 
Växtkraft, Gotland, Leda patrull och Leda scouting är de utbildningar som görs.  
 
Martin tror att vi behöver ställa in Växtkraft. Dels p g a Corona restriktioner men även p g a brist på 
organisation i kursteamet.  
 
Frågor från Vendelsö: 
Vendelsö har skickat frågor kring vilken utbildning som en äldre ordförande kan gå då Scouternas  
Ordförandeutbildning har en åldersgräns 17-26. 
 
Finns det en möjlighet att kolla om det går att göra en motsvarande kurs för äldre? 
Vi kan inte betala externa kurser mer än motsvarande stipendiebidraget.  
Vi behöver fakturaunderlag för kurserna. 
Vi betalar inte kurslitteratur.  
 
Det har gått för lång tid för att ansöka om utbildningar som gjordes 2019.  
 
Mötet beslöt: 
- att vi ställer in Växtkraft i år 
 
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 
- 



#3	
	 2020-09-29	

	
Protokoll DS-möte nr 10 2020                                                                                               
Plats: Digitalt 
 
 
§ 11 Utmanar-AU 
Tholbox kommer att skicka ut en utmaning om att få in underlag till verksahetsberättelsen.    
 
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 
Tholbox kommer att skicka ut en utmaning om att få in underlag till verksamhetsberättelsen. 
 
Rover-AU har haft mötet men vi vet inga detaljer.  
 
§ 13 Information / Hemsida 
Information om stämman läggs upp fortlöpande. Senast den 15 okt + 1 vecka ska alla dokument vara 
uppe.  
 
Om man ska redigera så gå in på:  
sodertorn.scout.se/wp-admin/ 
 
§ 14 Kårträff / Distriktsstämma / Extrastämma 
Distriktsstämma den 15 november kl 10. Vi öppnar upp tidigare så att mötet kan börja kl 10.  
 
Hur löser vi frågor som konferensmikrofoner, projektordukar, projektor, slutna omröstningar?  
 
Vi kan köpa in konferensmikrofoner och ev. webbkamera.  
 
Vi behöver antagligen köra VoteIt.  
 
När vi hittat förslag på konferensutrustning skickar vi ut förslag till styrelsen.  
 
Martin kontaktar Håkan om VoteIt,  

	
	

§ 15 Distriktsläger 
- 
 
§ 16 Stipendier 
Ansökan från Anna Sjölin om stipendie för SjöLU har inkommit.  
 
Mötet beslöt: 
- att bevilja Annas ansökan med ett stipendie på 1300 kr 
- att Niklas meddelar Anna 
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§ 17 Övriga frågor 
Anders har skickat in uppsägningen av det gamla förrådet. Avtal för det nya förrådet är påskrivet.  
 
Anders har pratat med Mika om transport från gamla till nya förrådet. Kostnaden blir ca 5000 kr.  
 
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 20 oktober kl 19:00, Digitalt eller fysiskt bestäms senare.  
 
§ 19 Mötet avslutas 
Anders tackade och avslutade mötet.  
 
 
 
 
 
 
Niklas Blomqvist,   Anders Tholsson,   David Lindberg 
Sekreterare    Ordförande   Justerare 
 
 
 


