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Närvarande
Anders (Tholbox) Tholsson, Fredrik Forsmo, Niklas Blomqvist. Amanda Sääf, Joel Mideman
(adjungerad).
§ 1 Mötet öppnas
- Anders hälsade alla välkomna och öppnade mötet. En kort presentation av styrelsen
gjordes för Joel. Vi har inte hört något från David.
§ 2 Val av sekreterare för mötet
- Niklas valdes till sekreterare.
§ 3 Val av justerare för mötet att jämte ordföranden justera protokollet
- Amanda valdes till justerare.
§ 4 Godkännande av dagordning
- Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande och påskrift av föregående protokoll
- Föregående protokoll godkändes.
§ 6 Saknade kårstadgar
- Uppdaterade stadgar för Flemingsberg sjöscoutkår saknas fortfarande. Alla andra har
kommit in.
§ 7 Distriktsstämma
- Ekonomisk stämma den 10/4 2016 blir i Handens scoutstuga.
- Ekonomin har uppdaterats efter synpunkter från revisorn angående bokföringen av
Husarös efterskänkta lån.
- AU:ts ekonomi stämmer inte med redovisningen. Amanda kollar upp de kvitton hon har
och de överföringar hon gjort. Amanda skickar kvittona till box-adressen.
- Leif Åkerlöf om verksamhetsrevision
- Handlingarna ligger ute på hemsidan. Revisorerna är meddelade att handlingarna finns
att tillgå på hemsidan.
- Stämman i höst blir i Huddinge blir den 13 november kl 16 efter växtkraft.
§ 8 Ekonomi
- Vi har betalat ut de första bidragen till de som gått kurser enligt beslutet förra mötet.
- Första delen av landstingsbidraget har kommit in.
- KO-träffen utryckte att bidrag till kurser skulle täckas fullt ut av distriktet.
- Niklas har inte skrivit ihop något om förslagen till framtidsfonden.
- AU:ts redovisning t o m januari är nu skickade till bokföringsfirman.
- Bosse tyckte att distriktet skulle hyra in bil och släp till nationella Jamboreen 2017.
Borde vi ordna bussresor från distriktet? Vi tyckte generellt att det är en bra idé.
Beslut:
- att vi beviljar bidrag till kurser och utbildningar för scouting. Målsättningen att vi ska
täcka hela kostnaden för kursen inklusive mat och resor. Detta gäller även bidrag till
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patrulledarkurser. Bidrag betalas ut mot ansökan och kursbevis för genomförd kurs.
Utlägg ska redovisas med kvitton på sedvanligt sätt.
att DS tar fram en ansökningsblankett. Fredrik undersöker om ansökningsblanketten
kan vara utformad som ett elektroniskt formulär på hemsidan.
att kurser som distriktet ordnar ska vara gratis för Södertörns medlemmar.

§ 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.
- Det behövs en TV-lösning för melodifestivalen.
- Anders har pratat med Kjelle om DD-hajken för att stämma av vem som ansvarar för den.
Malin ska kontakta kommunen med tanke på att vi ska vara i ett naturreservat.
- Distriktsläger Ymer 16 30/7-3/8 2016 i Överenhörna utanför Järna. Det är ont om
funktionärer.
- Vi avvaktar mer information från Malin efter den 6 april.
- Vi har fått tillstånd från Polisen för DD.
§ 10 Utbildning
- Niklas går på båda träffarna.
§ 11 Kårutveckling/Konsulent
- Vicki var på KO-träffen. Frukost och lunchseminarier kommer nu i maj. Konsulenterna
kommer gärna ut till kårerna. Joel uppmanar oss att tänka på vilka kårer som kan
behöva ett stöd men som inte själva kontaktar honom.
- Joel kan även hjälpa till med vuxenrekrytering.
- Det finns massor av rekryteringsmaterial i form av foldrar på kansliet i Örnsberg som de
behöver bli av med. Vi tar med det i nyhetsbrevet.
§ 12 Utmanar AU
- Anders mailar AU:t om de beslut vi tagit (att vi står för demokratijamboreekostnaderna).
- Man har beslutat att ha Tinget på Vässarö. Förra året tåg det väldigt lång tid att ta sig
över till Vässarö.
- Avgift: Utmanar AU och VUX betalar distriktet. Utmanare som åker med betalar 50 kr.
Utmanarledare, vi betalar hela deras avgift.
- De håller på att planerar försmak.
- Vi bjuder AU:t till nästa DS-möte.
§ 13 Reg DO
§ 14 Information/Hemsida
- Datum 2016
10 april: Ekonomisk stämma
15 maj: Distriktets dag
11-13 nov: Växtkraft
13 nov: Stämma kl 16-20.
- Scoutledningsträff är den 9-10 april vilket är samtidigt som vår ekonomiska stämma så
DS kommer inte kunna åka.
- Kallelse har kommit till Sensus stämma. Åsa hör med Gitten ifall hon kan åka.
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§ 15 Nästa möte
- DS-möten:
26/4
24/5
Kl 18.30 på Scouternas kansli i Örnsberg om inte annat anges.
- lång-DS på Gotland är ett nytt förslag

§ 16 Övriga frågor
- Niklas rapporterade från Husaröstiftens årsmöte.
Anders tackade och avslutade mötet

Niklas Blomqvist, Sekreterare

Fredrik Forsmo, Justerare

Anders Tholsson, Ordförande

