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Närvarande
Anders (Tholbox) Tholsson, Fredrik Forsmo, Niklas Blomqvist, Sassa Orebring (adjungerad).
§ 1 Mötet öppnas
- Anders hälsade alla välkomna och öppnade mötet. David och Amanda har anmält
förhinder.
§ 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
- Godkändes och skrevs under.
- Niklas håller på med minnesanteckningarna från April.
§ 6 Distriktsstämma
- Protokollet från den ekonomiska stämman är scannat och Anders har fått tillbaka
originalet. Revisorn har skickat ansökan till Landstinget.
- Stämman i höst blir i Huddinge söndag den 13 november kl 16-20.
- Kallelsen skickas ut i början på augusti.
§ 7 Ekonomi
- Anders har tagit in offerter för bussbolag. Det handlar om 200 000 kr enkel resa för 500
personer. En idé är att distriktet tar halva kostnaden.
- Jeanettes bidrag återstår att betala ut.
- Niklas meddelar Annelie Strindh och Fredrik Karlsson att vi beviljat deras ansökningar.
- Ekonomin är fortsatt god.
§ 8 Arrangemang
- Ymer16 saknar funktionärer och man letar med ljus- och lykta.
- HHISS ansökan till polisen är betald. Kerstin har kompletterat ansökningarna med
koordinater.
- Utmanarna har sommarlovsläger i början på juli i Västerhaninge sjöscoutkårs stuga.
Arrangeras av Kjelle och AU:t.
§ 9 Utbildning
§ 10 Kårutveckling/Konsulent
- Sassa rapporterade: Sassa jobbar heltid som konsulent sedan maj. Sofia Tollonen jobbar
också som konsulent på heltid och Joel är regional utvecklingschef. Vicci är numera
internationell sekreterare. De tre konsulenterna delar på distrikten utan någon inbördes
uppdelning. Man har kört frukost- och lunchseminarier som varit uppskattade.
Det har varit mycket fokus på vuxenrekrytering. Men det är svårt att rekrytera. På kårer
där det är för få ledare så orkar man ofta inte ta hand om de nya ledarna. Någon måste
vara ansvarig, man måste göra planer och skriva listor.
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De pratar mycket program, det ger bra inspiration och energi.
Free being me är ett nytt material som Sassa tror mycket på. Det handlar om självbild.
§ 11 Utmanar AU
- Försmak har ägt rum enligt planerna.
- Sixten letar efter de försvunna kvittona.
- Tinget är flyttat till första helgen i oktober. Det har varit diskussioner kring avgiften och
vad distrikten ska betala. I framtiden bör vi hålla samma deltagaravgift inom regionen.
§ 12 Reg DO
- Ägde rum den 29 maj på kansliet. Birkas DO och Anders deltog. Det är svårt att hitta
kontaktuppgifter till DO i distrikten. Nästa möte blir i september 2016.
§ 13 Information/Hemsida
- Datum 2016
11-13 nov: Växtkraft
13 nov: Stämma kl 16-20.
- Tholbox skickar förslag på ansökningsformulär för påsyn till DS.
- Fredrik är bortrest men vi siktar på att skicka ut månadsmailet den 3 juli.
- Lotta Alm blir pensionär på onsdag. Gustav Stark och Julia Andersson tar över hennes
uppgifter.
§ 14 Nästa möte
- DS-möten:
Anders återkommer med datumförslag för hösten.
Kl 18.30 på Scouternas kansli i Örnsberg om inte annat anges.
- Lång-DS var på förslag den första helgen i oktober. Niklas skulle föredra en annan helg.
§ 15 Övriga frågor
Anders tackade och avslutade mötet

Niklas Blomqvist, Sekreterare

Fredrik Forsmo, Justerare

Anders Tholsson, Ordförande

