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Närvarande
Anders (Tholbox) Tholsson, Fredrik Forsmo, 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 protokoll godkändes.
§ 6 Saknade kårstadgar
- Oklar status för Flemingsbergs Sjöscoutkår och Botkyrka Assyriska Scoutkår.
Flemingsberg har fått en ny påminnelse.
§ 7 Distriktsstämma
- Ekonomisk stämma den 10/4 2016 blir i Handens scoutstuga.
§ 8 Ekonomi
- Lägret har inte budgeterat med de 200 000 kr som vi avsatt.
- Vi har betalat fakturan för den trasiga Avantibåten från Skörbjugg. Det är lite konstigt att
fakturan kom 2016 för en skada som skedde 2013. Nu vet vi inte vem som från början
godkänt reparationen av båtarna. Kjell har tagit upp med LÄKO att anspråk på
ersättningar ska vara godkända senast 31 augusti. Den sista fakturan bör vi ha sista
oktober så att alla räkningar kan vara betalda senast 30 november.
- Niklas har inte skrivit ihop något om förslagen till framtidsfonden. Det behövs till KOträffen den 7 mars.
- All redovisning t o m januari för AU:t är nu skickade till bokföringsfirman.
§ 9 Arrangemang
- Distriktets dag bokat till 15/5. Huddinge- och Botkyrkakårerna ansvarar.
Malin i Huddinge har mailat om distriktets dagplanering.
Nästa planeringsmöte är den 6 april. Anders har svarat att de själva måste ordna de
tillstånd etc som behövs. Tillstånden ska dock sökas i Södertörns scoutdistrikts namn.
- 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 genomfördes i helgen.
- Ledarutbildning patrull 15-17 april och 20-22 maj.
- Leda Avdelning kommer att hållas i mars.
- De flesta i kursteamen kommer att åka på utbildningsdagarna i Skåne den 19-20 mars.
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På NSFs-förbundsläger i Bunge på Gotland planerar man att hålla Trygga möten och
Leda scouting.

§ 11 Kårutveckling/Konsulent
- Vi har fått en ansökan om utbildningsbidrag från Lotta Lindberg, Norra Botkyrka
sjöscoutkår. Vi skickar frågan till Amanda också. Anders föreslår att vi bidrar med 500 kr
per kurs. Vi skulle ta av kårutvecklingspengarna. För beslut per mail.
- På förvaltningsmötet den 8 februari tog man upp sammanslagningen S:t Mina scoutkår
och Karolina scoutkår. Vi väntar på protokollutdrag.
- Nya distriktsmärket har skickats ut.
§ 12 Utmanar AU
- LAN har genomförts och de planerar försmak med regionen.
§ 13 Information/Hemsida
- Datum 2016
10 april: Ekonomisk stämma
15 maj: Distriktets dag
- Scoutledningsträff är den 9-10 april vilket är samtidigt som vår ekonomiska stämma så
vi kommer inte kunna åka.
- Kallelse har kommit till Sensus stämma. Åsa hör med Gitten ifall hon kan åka.
- Kallelse har kommit till årsmöte för Husaröstiftelsens årsmöte den 15 mars. Anders
kommer att gå.
§ 14 Nästa möte
- DS-möten:
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

§ 15 Övriga frågor
- Ordförandena i Stockholmsregionen har skrivit ihop en handlingsplan i händelse av kris
vid arrangemang. Om det passar informerar vi vid KO-träffen.
Anders tackade och avslutade mötet

Niklas Blomqvist, Sekreterare

Fredrik Forsmo, Justerare

Anders Tholsson, Ordförande

