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Närvarande 
Viktoria Anglebjer, 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 följa dagordningen från förra mötet.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes igenom.  
 
Vi bör se över möjligheterna att skriva under protokollen digitalt.  
 
Mötet beslöt: 
- att godkänna protokollet 
 
(Notera, protokoll ska skickas till styrelsen@sodertornscout.se) 
 
§ 6 Ekonomi lägesrapport 
Det har inte hänt så mycket under november-december. Vi kommer att kunna lämna över en kassa i 
gott skick till nya styrelsen.  
 
§ 7 Överlämning  
Överlämning till nya styrelsen sker på ett möte i januari (efter trettonhelgen). 
 
Dokument, Google drive, Teams, email-adresser, hemsida. 
 
Niklas ska lägga upp gamla protokoll på Google Drive.  
 
Vi kan börja att uppdatera i Scoutnet mm med den styrelsen från den 14 dec.   
 
§ 8 Arrangemang 
Inget att rapportera.  
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§ 9 Utbildning 
Vi bör göra ett utskick för att påminna kårerna att ansöka om pengar för de utbildningar de gjort.  
 
Mötet beslöt: 
- att Martin skickar ut en påminnelse.  
 
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.		
 
§ 10 Kårutveckling / Konsulent 
Tholbox var på Reg. DO möte den 7 dec. Bl a diskuteras, Corona situationen och samarbete inom 
regionen. Det är två halvtidskonsulenter just nu.  
 
§ 11 Utmanar-AU 
Martin hade möte med Utmanar AU:t idag. Det blev inget av Tinget, de hade tre anmälda. Men det kan 
bero på att de satsade på ett fysiskt Ting. De planerar ett digitalt Ting i januari. De upplever att de 
behöver något mer som drar än Tinget (t ex en filmfestival). Det finns inget förslag än.  
 
De ska hjälpa till att sprida information om Kämpa 2021: 
https://xn--kmpa2021-0za.se/start 
 
Vi måste påminna dem om deras verksamhetsberättelse.  
 
Nästa möte som Martin är med på är den 4 januari.  
 
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 
Sara har lämnat tillbaka de pengar hon hade på sitt konto för handkassa.  
 
De ska ha sitt Ting i januari-februari.  
 
§ 13 Information / Hemsida 
Martin undrar om vi ska använda gruppen eller sidan på Facebook. Martin vill kunna kommunicera till 
den nya styrelsen. Mica startade gruppen och den skulle kanske kunna stängas ned.   
 
Om man ska redigera hemsidan så gå in på:  
sodertorn.scout.se/wp-admin/ 
 
§ 14 Kårträff / Distriktsstämma / Extrastämma 
Vi hade en lyckad Distriktsstämma via VoteIt och Teams med drygt 40 deltagare. Den tog längre tid än 
vi trodde för vissa att ansluta sig. Styrelsen fick i uppdrag att besluta om nästa distriktläger och man 
valde en till stora delar ny styrelse inför nästa år.  
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Martin och David får kolla med nya styrelsen om hur vi ska jobba med dokumenten inför den 
ekonomiska stämman.  
 
Vi bör kunna få ihop information till extra stämman till mitten av mars. Tholbox föreslår söndagen den 
14 mars. Sannolikt behöver den vara Digitalt.  
 
§ 15 Distriktsläger 
- 
 
§ 16 Stipendier 
Återstår från förra mötet att informera Albin Lundkvist.  
 
Mötet beslöt: 
- att Niklas informerar Albin 
 
§ 17 Övriga frågor 
- 
 
§ 18 Nästa möte 
Lämnar vi till nya styrelsen att besluta. 
 
§ 19 Mötet avslutas 
Anders tackade alla som avgår och önska nya distriktsstyrelsen lycka till och avslutade mötet.  
 
 
 
 
 
 
Niklas Blomqvist,   Anders Tholsson,   David Lindberg 
Sekreterare    Ordförande   Justerare 
 
 
 


