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Närvarande
Anders (Tholbox) Tholsson, Fredrik Forsmo, Amanda Sääf, David Lindberg, Niklas Blomqvist
§ 1 Mötet öppnas
- Anders hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Val av sekreterare för mötet
- Niklas valdes till sekreterare.
§ 3 Val av justerare för mötet att jämte ordföranden justera protokollet
- Fredrik valdes till justerare.
§ 4 Godkännande av dagordning
- Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande och påskrift av föregående protokoll
- Föregående två protokoll godkändes.
§ 6 Saknade kårstadgar
- Visby och Peter Momma har kommit in med stadgar. Oklar status för Flemingsbergs
Sjöscoutkår och Botkyrka Assyriska Scoutkår.
§ 7 Distriktsstämma
- Alla protokoll från den ordinarie stämman är godkända och påskrivna. David scannar
och Fredrik lägger upp protokollen på hemsidan.
- Boksluten kommer att komma sent så vi måste snabbt få ut dem när de kommer.
- Samtliga motioner ang. Framtidsfonden avslogs på den ordinarie stämman så det finns
inget förslag att ta hänsyn till angående Framtidsfonderna.
- Verksamhetsberättelsen gick igenom och vissa korrigeringar gjordes.
- Ekonomisk stämma den 10/4 2016 blir i Handens scoutstuga.
§ 8 Ekonomi
- Transaktionskontot ca 57 000 kr.
- Buffertkonto 350 000 kr.
- Placeringskontona totalt ca 913 750 kr. (Framtidsfonden)
- Diskussion kring vad man kan göra med Framtidsfonden:
Ett förslag kan vara att man sponsrar Jamboree deltagande 2019 och att vi skulle avsätta
t ex 100 000 kr till det. En Jamboree-fond.
Vi kan göra något häftigt på distriktets dag, t ex hyra in en artist.
Stötta Husarö på något sätt.
Internationell utmanarresa t ex till Kandersteg.
Vi bör ta en diskussion/workshop kring detta i lämpligt forum t ex under en KO-träff
under året.
- Anders har fått en förfrågan per mail om lagning av en Avantibåt som skadades på
Skärbjugg. Kostnaden är inte känd, inte heller om det kan täckas av försäkring.
- 10 000 kr har betalats ut till Utmanarnas LAN-arr. De räknar med att gå minus 6-7000
kr.
- Utbildningsgruppen har fått ett förskott 2000 kr för ljusspårskurs.
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Utmanarna har fått svar på frågor kring utlägg.
Beslut: att Niklas skriver ihop ett papper om förslagen rörande Framtidsfonden

§ 9 Arrangemang
- Distriktets dag bokat till 15/5. Huddinge- och Botkyrkakårerna ansvarar.
Malin i Huddinge har mailat om distriktets dagplanering.
- Distriktsläger Ymer 16 30/7-3/8 2016 i Överenhörna utanför Järna.
§ 10 Utbildning
- Tre Tryggamöten kurser är planerade under våren främst med tanke på funktionärer till
Ymer-16.
- Ljusspårskurs i Landfjärden den 12-14 feb. Det är nio anmälda just nu. Kursen har
tidigare fått bra kritik av deltagarna.
- Ledarutbildning patrull 15-17 april och 20-22 maj.
- Leda Scouting 23-24 jan.
- Leda Avdelning kommer att hållas i mars.
- De flesta i kursteamen kommer att åka på utbildningsdagarna i Skåne den 19-20 mars.
- På NSFs-förbundsläger i Bunge på Gotland planerar man att hålla Trygga möten och
Leda scouting.
§ 11 Kårutveckling/Konsulent
- Vi har tagit fram nya distriktsmärken som ska delas ut till kårerna. Det rådde viss
osäkerhet kring om bara det första märket skulle vara gratis. Anders föreslog att
distriktsmärkena skulle vara gratis även om man beställer fler till kåren.
Beslut: Distriktsmärkena ska vara gratis.
§ 12 Utmanar AU
- AU:t planerar att hålla sitt LAN i januari i Holken, Sollentuna Södra.
Lokalen är betald och klar.
- AU:t har fått ett förskott på 10 000 kr till LAN.
§ 13 Information/Hemsida
- Datum 2016
10 april: Förslag på tid för ekonomisk stämma
15 maj: Distriktets dag
§ 14 Nästa möte
- DS-möten:
10/2
10/3
30/3
26/4
25/5
Kl 18.30 på Scouternas kansli i Örnsberg om inte annat anges.
- Övrigt
7/3 KO-träff
Beslut: att undersöka möjligheterna till ett lång-DS på Husarö
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§ 15 Övriga frågor
- Profilkläder för distriktet diskuterades kort. Anders har kollat med de som gjorde
beachflaggorna. Det finns lite olika upplägg hur man löser frågan med profilplagg.
- Anders har varit på DO-träff och diskuterat att ta fram en slags beredskapsplan för hur
man ska göra vid händelser.
Anders tackade och avslutade mötet

Niklas Blomqvist, Sekreterare

Fredrik Forsmo, Justerare

Anders Tholsson, Ordförande

