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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 
Anders har kontrollerat kontot och nu har vi fått in den första utbetalningen med de flesta 
medlemsavgifterna från Scouterna (ca 96 000 kr). Anders har skickat underlaget till bokföringsfirman. 
Det är ungefär i paritet med tidigare år.  
 
Vi funderade lite vad det innebär att vissa kårer har subventionerade avgifter. Martin kollar upp vad det 
beror på.  
 
§ 7 Verksamhetsplan och Budget för 2021 
Ingen uppdatering.  
 
§ 8 Arrangemang 
JOTA har varit i helgen men inte i form av det normala distriktsarrangemanget.   
 
§ 9 Utbildning 
Martin har mailat men ännu inte kallat till nytt möte med distriktets utbildare. Gärna innan stämman 
men annars kan vi bestämma datum på stämman.   
 
Gitten kommer att köra Leda scouting i Trollbäcken.  
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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 
Anders har pratat med Måns i Västerås (regional utvecklingschef) som kallat till möte med RegDO. 
Troligen blir det ett möte i början på november.  
 
§ 11 Utmanar-AU 
Vi har gjort ett utskick till Utmanarnas Ting den 2 november kl 17. Det har varit svårt att hitta lokal till 
Tinget.  
 
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 
- 
 
§ 13 Information / Hemsida 
Allting som ska upp inför stämman måste upp senast tre veckor innan stämman. Vi behöver uppdatera 
dagordningen. Niklas lägger upp dokumenten under veckan.  
 
Om man ska redigera så gå in på:  
sodertorn.scout.se/wp-admin/ 
 
§ 14 Kårträff / Distriktsstämma / Extrastämma 
Vi har fått in två motioner till stämman. Båda har kommit in i tid.  
 
Har vi någon ordförande till mötet? Valberedningen frågar oss om vi har något namn.  
 
Vi diskuterade om vi kunde köra stämman fysiskt eller digitalt. David som är inom sjukvården tänker 
att det är bäst digitalt.  
 
Martin fortsätter att undersöka hur vi får VoteIt. 
 
Distriktsstämma den 15 november kl 10. Vi öppnar upp tidigare så att mötet kan börja kl 10.  
 
Mötet beslöt: 
- att vi bara kör stämman digitalt 
- att vi bokar av Saltis 
- att de som ska prata ska ha möjlighet att synas på bild (gå ut med det i informationen) 
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§ 15 Distriktsläger 
Vi skickar en fråga till Bosse om status för distriktslägret.  
 
§ 16 Stipendier 
- 
 
§ 17 Övriga frågor 
Uppsägningsavtalet för gamla förrådet inne. Anders väntar på exakt kostnad för transporten från Mika. 
Alternativt Oskar i Mariekäll. Nycklar till nya förrådet finns hos Stefan Sagström. Vi ska även få 
tillgång till toaletten.  
 
Idag är det som står i förrådet försäkrade för 650 000 kr. Det är dock troligen i överkant då mycket är 
gammalt.  
 
Listan över ansvarig kontaktperson för respektive kår lämnar vi till den nya styrelsen.  
 
Anders kan åka runt med protokollen som ska skrivas under. Niklas går igenom protokollen för att se 
vilka som ska skrivas under.  
 
§ 18 Nästa möte 
Tisdag 10 november kl 19:00, Digitalt möte. 
 
§ 19 Mötet avslutas 
Anders tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
 
 
 
 
 
 
Niklas Blomqvist,   Anders Tholsson,   David Lindberg 
Sekreterare    Ordförande   Justerare 
 
 
 


