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Närvarande
Anders (Tholbox) Tholsson, Niklas Blomqvist, 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
- Det kom 21 delegater av 174 möjliga vilket kunde vara bättre.
- Förslaget att avsätta en grundplåt om 200 000 kr för distriktsläger togs bara upp som en
diskussionspunkt på den ekonomiska stämman. Stämman ville att vi ska lämna in
motsvarande förslag till nästa ordinarie stämma. Det nya förslaget ska vara uppbyggt
med mer bakgrundsfakta.
- Vi har fått ett PM från revisorn att se över placeringarna av framtidsfonden då den
nuvarande sparformen inte ger någon ränta. Vi undersöker olika alternativ.
§ 7 Ekonomi
- 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.
- Beatrice Polsäter har ansökt om stipendie för Roover Moot.
- S:t Mina har ansökt om pengar för utrustning och att åka till Vässarö. Vi behöver
diskutera frågan med övriga i styrelsen.
- Sofia Liljekvist från Segeltorp har ansökt om bidrag för Explorer Belt.
- Kristina Westberg har ansökt om TG stipendie.
Beslut:
att Beatrice Polsäters ansökan beviljas med 2000 kr.
att Sofia Liljekvists ansökan beviljas med 2000 kr.
att Kristina Westberg beviljas TG stipendie om 2000 kr.
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§ 8 Kårträff och sommarens läger
- Vi hade inte fått information om det tåg som fanns bokat via Stockholmskårerna.
- Bussbolagen har fått information om att kårerna bokar själva.
- 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). Kårerna bokar själva buss.
§ 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. Det har kommit en anmälan än så länge.
- Polistillstånd är beviljat för distriktets dag.
- HHiSS (16-17 september).
- Ting (16-17 september) på Vässarö som vanligt.
§ 10 Utbildning
- En Leda scouter kurs kommer att genomföras på Gotland. Vi föreslår att resekostnader
går på Gotlandskontot.
- Ingen information har kommit om Växtkraft.
Beslut:
att resekostnaderna för Leda scouter på Gotland betalas av distriktet och belastar kontot
avsett för Gotlandskurser.
§ 11 Kårutveckling/Konsulent
- Frukost och lunchseminarier hade inte så många deltagare.
§ 12 Utmanar AU
- Mästerkock arr är genomförd.
- AU:t har ett SIM-kort med surf.
- Vi har fortfarande inte fått någon ny VUX för att ersätta Linnea.
- AU:t vill köpa projektor och skrivare. Vi rekommenderar att de ser över behovet mot den
kostnad som det handlar om. Finns det billigare alternativ?
§ 13 Rover
- Niklas kallar till möte med Rover för att höra vilket stöd de vill ha. Vi ska också se över
möjligheterna att stötta de som ska åka på Rover Moot.
§ 14 Reg DO
- Den 26 april så är Anders på DO-träff.
§ 15 Information/Hemsida
- Stipendieansökan måste uppdateras på hemsidan. Martin och Fredrik har börjat titta på
hur man bäst löser ansökan.
- 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.
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Sassa har varit i kontakt med Flemingsberg-sjö. Anders är orolig för att kåren kan
komma att läggas ned.
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.
Nyhetsbrev i maj, skicka ut det 1 maj. Vi bör trycka på extra om distriktets dag.

§ 16 Distriktsförråd
- Christoffer Berg Nynäshamns Scoutkår har skickat in ett förslag på förrådslokal. Man
kommer att ha 145 m2 i det förrådet. 145 000
- Idag betalar vi 11 000 / kvartal
- I Södertälje finns en bra lokal men den kostar 175 000 + moms.
§ 17 Nästa möte
- DS-möten:
Tisdag 16 maj
Kl 18.30 på Scouternas kansli i Örnsberg om inte annat anges.
-

Kårträff i augusti.

§ 18 Övriga frågor
Anders tackade och avslutade mötet

Niklas Blomqvist, Sekreterare

Fredrik Forsmo, Justerare

Anders Tholsson, Ordförande

