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Närvarande
Anders (Tholbox) Tholsson, Fredrik Forsmo, Niklas Blomqvist, David Lindberg, Martin Braxell,
Amanda Sääf (adjungerad), Stefan Sagström (rapporterade av från lägret och avvek sedan).
§ 1 Mötet öppnas
- Anders hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Val av sekreterare för mötet
- Niklas valdes till sekreterare.
§ 3 Val av ledamot i distriktsstyrelsen
- Martin Braxell valdes in som ledamot i distriktsstyrelsen.
§ 4 Val av justerare för mötet att jämte ordföranden justera protokollet
- Martin valdes till justerare.
§ 5 Godkännande av dagordning
- Dagordningen godkändes.
§ 6 Godkännande och påskrift av föregående protokoll
- Förra protokollet hade inte skickats ut. Niklas skickar ut protokollet för justering.
§ 7 Rapport från lägret
- Stefan rapporterade av från Ymer16. Vi har fått väldigt positiva omdömen om lägret från
deltagare och boende i närheten. Stefan visade den fotobok som tagits fram till
markägarna. Vi skulle även kunna ta fram exemplar till kårerna beroende på kostnad.
Stefan kollar vad det skulle kosta.
- Lägret har ca 72 000 kr över.
- Anders tackade Stefan och LÄKO för ett väl genomfört läger.
§ 8 Roller i styrelsen
- Anders förklarade kort vilka roller vi har i styrelsen.
§ 9 Distriktsstämma
- Den ekonomiska stämman 9 april 2017 kl 15.00 i Svartbäcken.
- Verksamhetsberättelsen ska skickas ut minst 4 veckor innan den ekonomiska stämman.
Dvs den 11 mars.
- Det ekonomiska underlaget bör vara klart i februari.
- Vi får skriva ett förslag till stämman att överskottet från lägret ska gå in i löpande
räkning och istället lägga en grundplåt på 200 000 kr för nästa distriktsläger.
§ 10 Ekonomi
- Amanda Engman har ansökt om bidrag för World Scout Moot 2017 på Island.
Beslut:
att bevilja Amanda Engmans ett bidrag om 2000 kr mot uppvisande av utlägg eller annat
bevis om deltagande.
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§ 11 Arrangemang
- Avslut från LÄKO för YMER16 (se § 6).
- Kjell pratar med utmanar AU:t om en träff mellan skolavslutningen och midsommar.
- Distriktets dag, det är Södertäljes tur men ingen kår har svarat på Tholbox mail. Kan vi
ordna ett möte med kårerna i Södertälje. Vi skickar ut och bjuder in till ett möte i
Mariekäll. Niklas mailar.
§ 12 Utbildning
- Leda scout gick bra på Växtkraft men många andra kurser fick ställas in på grund av få
deltagare.
- Anders påpekar att vi bör köra kurserna även om vi har väldigt få deltagare.
- Det har varit stor efterfrågan på sjukvårdskurser. Men sen anmäls det väldigt få
personer när kursen väl ska äga rum.
- Det kommer en kurskatalog för Växtkraft som ligger på distriktets Facebooksida,
nyhetsbrev och på folkhögskolans hemsida.
- Det fungerar väldigt olika i olika kårer hur man fokuserar på utbildning. Vi diskuterade
hur man ska informera om kurserna för att få ökad deltagande.
§ 13 Kårutveckling/Konsulent
- Från scoutkansliet har man skickat ut information om öppet hus den 7 februari. Det är
bra om DS är representerade.
- David var på Flemingsbergs scoutkårs jubileum. Det var uppskattat att DS var
representerat. Det var ett trevligt arrangemang.
§ 14 Utmanar AU
- LAN-Arr och Mästerkock-Arr ska genomföras under året.
- Vi har sagt OK till budgeten för LAN-arr.
- Man har bestämt datum för Ting och Försmak.
- Vi har inte fått någon ny VUX än för att ersätta Linnea.
§ 15 Reg DO
- Handlingsplanen är på gång, mindre justeringar t ex telefonnummer pågår. Fredrik
Arbegard, DO i Birka Scoutkår är ansvarig.
§ 16 Information/Hemsida
- Vilken form av informationskanal ska vi ha? Martin föreslår att vi ska prova Twitter i
kombination med andra kanaler.
- På Gotland finns ett antal kårer i Equmenia mm men ingen som är medlem i Södertörn.
- Vi kan behöva kolla upp de kårer som vi inte har någon kontakt med.
- Niklas har inte kollat profilkläder med Profilmakarna.
Beslut:
Fredrik kollar upp vårt Twitterkonto.
§ 17 Nästa möte
- DS-möten:
Torsdag 16 februari
Kl 18.30 på Scouternas kansli i Örnsberg om inte annat anges.
§ 18 Övriga frågor
-
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§ 19 Avtackning
- Amanda Sääf tackades av för sig tid som ledamot i distriktsstyrelsen.
- Elinor Nordquist kommer att tackas av för sin tid i Husaröstiftelsen.
Anders tackade och avslutade mötet

Niklas Blomqvist, Sekreterare

Martin Braxell, Justerare

Anders Tholsson, Ordförande

