
#1	
	 2020-11-10	

	
Protokoll DS-möte nr 12 2020                                                                                               
Plats: Digitalt 
 
                                                                                                                                                               
 
Närvarande 
Niklas Blomqvist, Martin Braxell, David Lindberg, Anders (Tholbox) Tholsson och Lotta Öström.  
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Anders (Tholbox) Tholsson förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av sekreterare för mötet 

 
Mötet beslöt: 
- att välja Martin Braxell till sekreterare. 
 
§ 3 Val av justerare för mötet att jämte ordföranden justera protokollet 
 
Mötet beslöt: 
- att välja David Lindberg till justerare. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 
Mötet beslöt: 
- att godkänna följa dagordningen från förra mötet.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokollet förra DS diskuteras. 
 
Mötet beslöt: 
- att godkänna förra protokollet.  
 
(Notera, protokoll ska skickas till styrelsen@sodertornscout.se) 
 
§ 6 Ekonomi lägesrapport 
Ingen uppdatering angående bokföringen 
Första utbetalningen från Marginalen bank kommer i vår så vi behöver då vara bereda på att ta 
ställning till vad vi vill göra. 
 
§ 7 Verksamhetsplan och Budget för 2021 
Ingen uppdatering.  
 
§ 8 Arrangemang 
Ingen uppdatering 
 
§ 9 Utbildning 
Kasewa Dabagh hr kontaktat DS angående styrelseutbildning och utbildnings redovisning. 
Vi kom fram till att vi inte har någon specifik styrelseutbildning so vi kan rekommendera utöver Leda 
Kår. Om hon hittar en utbildning som hon vill gå så har hon självklart möjlighet att söka stipendium för 
det. 
 
Angående redovisning av utbildningar från 2019 så anser vi att det kommer försent och därför inte 
accepteras. 
 
Vi väntar med nytt möte för utbildare i Södertörn tills efter stämman. 
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Mötet beslöt: 

- Att	Martin	kontaktar	Kasewa	och	informerar	om	styrelsens	beslut.	
- Att	vi	väntar	med	ett	nytt	möte	för	utbildare	till	efter	Stämman.	

 
Kvarstår från tidigare möten: 

- Att	ta	fram	ett	Google-formulär	för	kursavgiftsredovisning	för	kårerna.		
- Policydokumentet	för	utbildningar.	

 
§ 10 Kårutveckling / Konsulent 
Anders har varit på digitalt möte med RegDO, konsulenterna och Måns i Västerås (regional 
utvecklingschef). Diskuterade framtida samarbeten mellan distrikten i regionen och hur man gör det 
tydligt för Scouterna. 
 
§ 11 Utmanar-AU 
Utmanarnas-AU ska ha haft Ting den 2 november, ingen uppdatering har kommit.  
 
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 
Inget att rapportera. 
 
§ 13 Information / Hemsida 
Inget att rapportera. 
 
Om man ska redigera så gå in på:  
sodertorn.scout.se/wp-admin/ 
 
§ 14 Kårträff / Distriktsstämma / Extrastämma 
Har vi någon ordförande till mötet? Vi frågar valberedningen om de har några förslag.  
 
Anmälningsformuläret fungerar. 
VoteIt är under kontroll och vi har nu 19 st anmälda. 
 
Distriktsstämma är den 15 november kl 10. Vi öppnar upp mötet 09:30.  
 
§ 15 Distriktsläger 
LÄKO har diskuterat olika förslag på när man ska lägga nästa distriktsläger. 
2022, 2023, 2024 har diskuterats och alla har olika för och nackdelar, vi får se vad stämman tycker. 
 
§ 16 Stipendier 
En ansökan har kommit in från Albin Lundkvist angående Blå Hajk sommaren 2020 som även 
inkluderade Leda Scouting.  
 
Mötet beslöt: 

- Att	bevilja	Albin	Lundkvist	ett	stipendium	på	2000kr	för	blå	hajk.	
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§ 17 Övriga frågor 
 
Överlämning 
Vi måste sammanställa en lista över all viktig information och viktiga saker som behöver lämnas över 
till den nya styrelsen inför skiftet. 

	
Vi behöver även besluta om när den Ekonomisk stämma ska vara. 
 
§ 18 Nästa möte 
Kolla datum via mail och slack, Digitalt möte. Prel, 8 dec 19:00 
 
§ 19 Mötet avslutas 
Anders tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
 
 
 
 
 
 
Martin Braxell,    Anders Tholsson,   David Lindberg 
Sekreterare    Ordförande   Justerare 
 
 
 


