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Närvarande
Anders (Tholbox) Tholsson, Niklas Blomqvist, Martin Braxell, Fredrik Forsmo
§ 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
- Förra protokollet godkändes och skrevs på.
§ 6 Distriktsstämma
- Den ekonomiska stämman är den 9 april 2017 kl 15.00 i Svartbäcken.
- Det ekonomiska underlaget är inte klart. Det skulle varit klart i tisdags. Orsaken till
förseningen är oklar. Anders ligger på redovisningsfirman.
- Anders skriver ett förslag till stämman att vi avsätter en grundplåt om 200 000 kr för
distriktsläger. Då stämman är en extra stämma så räcker det formellt att vi har
underlagen klara en vecka innan stämman men vi bör vara klara så snart som möjligt.
- Borde vi lägga ett förslag om mer pengar till Rover? Nej, vi borde rent konkret veta vad
Rover vill göra innan vi avsätter pengar. Rover borde kunna ta pengar ur
arrangemangsbudgeten. Vi ordnar ett möte med Rover.
§ 7 Ekonomi
- Cecilia Hansson Nacka-Sjö har ansökt om 2000 kr för ”The Danish Challenge”.
- Martin skriver en ny mall för stipendieansökan.
- Vad behöver vi för underlag för att betala ut stipendierna? – Anders föreslår att vi kan
kolla med vår revisor. Vi bör fortsätta som tidigare att utbetalning av pengar sker efter
inskickat kursintyg.
- Plastborden och de två eventtält som Stefan Sagström köpt står i distriktsförrådet.
Kostnaden har lagts på distriktet istället för på lägret. De kommer att användas även på
andra arrangemang än distriktsläger.
- Amanda Engmans bidrag har betalats ut. Anders kontaktar henne om intyg om
genomförd utbildning.
Beslut:
att Cecilia Hansson ansökan om 2000 kr för ”The Danish Challenge” beviljas. Cilla får
stryka sitt deltagande innan utbetalning.
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§ 8 Kårträff och sommarens läger
- Anders har inte fått antalet deltagare från distriktet då han frågat arrangörerna. I april
bör vi veta antalet deltagare.
- Bosse har ordnat ordnar en dragbil och släp från Grödinge bilfrakt. Kostnaden är 700 kr
per pall ToR inkl moms. Dvs ca 25 000 kr. Det kan distriktet betala.
- Övrigt resebidrag bör delas jämnt mellan deltagarna. Det är 500 000 kr minus
godstransport delat på det totala antalet deltagare (nu är det ca 540 deltagare från
distriktet). Så fort vi vet antalet deltagare kan vi boka buss definitivt.
§ 9 Arrangemang
- Stefan Sagström har föreslagit att Läko för nästa distriktläger skulle kunna starta sitt
arbete tidigare än brukligt. Normalt sett så brukar Läko börja sitt arbete ca 9 månader
innan lägret och det är ganska sent ifall man måste ordna med lägerplats mm.
- Distriktets dag. Arbetet rullar på, ansökningsavgiften till polisen är betalad men vi har
inte fått tillstånd än.
- Planeringen av årets HHiSS har börjat. Arrangemanget är bokat samma helg som det är
Ting (16-17 september).
- Ting är planerat att vara på Vässarö som vanligt.
Vi diskuterade vad det kom sig att Ting och HHISS ligger på samma helg och vad kommer
det sig att Tinget ligger i september? Det verkar vara av hävd.
§ 10 Utbildning
§ 11 Kårutveckling/Konsulent
- Frukost och lunchseminarier arrangeras av Scouterna under våren. Inbjudan har
skickats ut. Martin har varit på Sensus seminariet och det var intressant.
- Tidigare har vi fått frågan ifall distriktet kan lägga pengar på en konsulent. Det skulle
röra sig om ca 300 000 kr från distriktet. Vissa kårer använder ofta konsulterna, några
kårer ibland och vissa inte alls. Det kändes inte som att det var nödvändigt att distriktet
skulle stå för en utvecklingskonsulent.
§ 12 Utmanar AU
- Mästerkock-Arr ska genomföras i början av april.
- Vi har fortfarande inte fått någon ny VUX för att ersätta Linnea.
§ 13 Reg DO
- Det har kallats till Reg. DO möte om framtiden i regionen. Anders tror att man kommer
att flytta kansliet till Örnsberg. Anders deltar på mötena.
§ 14 Information/Hemsida
- Stipendieansökan måste uppdateras på hemsidan. Martin och Fredrik har börjat titta på
hur man bäst löser ansökan.
- Anmälan till distriktets dag etc. skulle man kunna ha via formulär på hemsidan.
- Fredrik har kopplat ihop vårt Twitterkonto med Facebook. Så fort man skriver på vår
Facebook sida så kommer det på Twitter.
- 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.
- Sassa har varit i kontakt med Flemingsberg-sjö. Anders är orolig för att kåren kan
komma att läggas ned.
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Niklas har inte kollat profilkläder med Profilmakarna. Stefan har pratat med han som gör
transferverktygen. Har vi en logga i bra digital kvalité så kan de ta fram ett tryck. GW
promotion i Huddinge som gjort beachflaggorna kan ha en bättre logga.

§ 15 Distriktsförråd
- Christoffer Berg Nynäshamns Scoutkår har skickat in ett förslag på förrådslokal. Vi är lite
oklara på storleken på förrådet och dess läge. Anders kontaktar Christoffer.
§ 16 Nästa möte
- DS-möten:
Tisdag 11 april
Kl 18.30 på Scouternas kansli i Örnsberg om inte annat anges.
§ 17 Övriga frågor
Anders tackade och avslutade mötet

Niklas Blomqvist, Sekreterare

Fredrik Forsmo, Justerare

Anders Tholsson, Ordförande

