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Närvarande
Anders (Tholbox) Tholsson, Niklas Blomqvist, Martin Braxell
§ 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
- Martin valdes till justerare.
§ 4 Godkännande av dagordning
- Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande och påskrift av föregående protokoll
- Förra protokollet godkändes och skrevs på.
§ 6 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.
§ 7 Ekonomi
- Amanda Engmans bidrag har betalats ut.
- Simon Dahlsteds ansökan från 2016 om bidrag till Explorer Belt beviljas med 3000 kr.
- Emily Ahjolinna har ansökt om bidrag till Explorer Belt.
- Den 11 februari genomfördes kursen leda scout med 11 deltagare från Södertörn.
- Martin Braxell har ansökt om TG stipendie.
- Tholbox kollar med bussbolagen om sista deadline för att beställa buss till lägret.
- Vi borde köpa in kraftiga plastbord med fällbara ben.
- Stefan Sagström letar efter lämpliga eventtält till distriktet.
Beslut:
att Simon Dahlstedts ansökan från 2016 om bidrag till Explorer Belt beviljas med 3000
kr.
att Emily Ahjolinna beviljas bidrag till Explorer Belt på 2000 kr.
att stå för kostnaderna för kursen leda scout den 11 feb (ca 6000 kr). Pengarna dras från
budgeten för utbildning.
att Martin Braxell beviljas 2000 kr i TG-stipendie. Martin deltog inte i beslutet.
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§ 8 Arrangemang
- Distriktets dag. Södertälje kårerna har haft första planeringsmötet. Stefan är
huvudansvarig för distriktets dag.
§ 9 Utbildning
- Leda scout på Växtkraft hade fakturerats Nacka-Sjö så distriktet har ersatt Nacka-Sjö för
utlägget.
- Ljusspårskurs genomfördes i januari.
§ 10 Kårutveckling/Konsulent
- Det var öppet hus på scoutkansliet den 7 februari och det kom 150 personer. Alla fyra
distrikten i regionen var representerade och även radioscouter. Det var uppskattat av
deltagarna.
- Frukost och lunchseminarier kommer under våren. Inbjudan kommer.
§ 11 Utmanar AU
- LAN-Arr genomfördes 11-12 februari.
- Mästerkock-Arr ska genomföras i början av april.
- Vi har fortfarande inte fått någon ny VUX för att ersätta Linnea.
§ 12 Reg DO
- Diskussioner om det framtida samarbetet inom Stockholmsregionen förs. Anders
återkommer med mera information.
§ 13 Information/Hemsida
- Stipendieansökan måste uppdateras på hemsidan. Martin och Fredrik får i uppdrag att
titta på hur man bäst löser ansökan.
- Anmälan till distriktets dag etc. skulle man kunna ha via formulär på hemsidan.
- Vilken form av informationskanal ska vi ha? Martin föreslår att vi ska prova Twitter i
kombination med andra kanaler. Fredrik skulle kolla upp vårt Twitterkonto. Martin
följer upp hur arbetet går. Twitterkontot bör nog ägas av distriktets mailadress.
- Hur får vi kontakt med kårer som inte är aktiva på distriktsnivå. Ska vi ringa runt,
besöka? Vi behöver nog skriva upp vilka kårer som vi inte har kontakt med.
Flemingsberg-sjö är en kår som skulle behöva stöd. Konsulenterna försöker hjälpa till.
- Niklas har inte kollat profilkläder med Profilmakarna.
- Det vore bra med beach-flaggor med olika färger till t ex distriktetsdag enligt mail från
Patrik Liedgren. Varianten med röd text tyckte vi var bättre.

Beslut: Vi avsätter pengar till åtta flaggor a’ 780:- plus moms och frakt.
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§ 14 Nästa möte
- Den 7 mars är det kårträff i Örnsberg (dvs det vi kallade KO-träff)
- Den 7 mars är det årsmöte i Husaröstiftelsen.
Niklas går på mötet.
- DS-möten:
Lördag 18 mars
Kl 12.00 på Scouternas kansli i Örnsberg.
§ 15 Övriga frågor
Anders tackade och avslutade mötet

Niklas Blomqvist, Sekreterare

Martin Braxell, Justerare

Anders Tholsson, Ordförande

