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Närvarande
Anders (Tholbox) Tholsson, Niklas Blomqvist, Fredrik Forsmo, 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
- Fredrik valdes till justerare.
§ 4 Godkännande av dagordning
- Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande och påskrift av föregående protokoll
- Förra protokollet godkändes och skrevs på.
§ 6 Husarö
- Följ upp till hösten.
§ 7 Distriktsstämma
- Protokoll är underskrivit och inskickat till Landstinget.
- Den 19 november i Saltsjöbaden preliminärt.
§ 8 Ekonomi
- Fredrik lägger upp den nya mallen för stipendieansökan. Man måste ladda ned den och
fylla i den och skicka in den.
- Vi föreslår att bidraget till Jamboree17 blir 800 kr per person.
- Josefin Fredriksson ska åka på läger i Danmark och ansöker om bidrag.
Mötet beslutar:
att godkänna Josefin Fredrikssons stipendieansökan med 2000 kr.
§ 10 Kårträff och sommarens läger
- Nästa kårträff är planerad till onsdag den 30 augusti. Det ska vara en planeringsdag för
Verksamhetsplan 2018 och Budget 2018, detta skall tas fram tillsammans med Kårerna.
- På Örnsberg.
- Fredrik har lagt upp informationen på hemsidan.
§ 11 Arrangemang
- HHiSS (16-17 september).
- Ting (16-17 september) på Vässarö som vanligt.
- 21 april 2018 är det Scouternas dag.
§ 12 Utbildning
- Växtkraft går den 10-12 november.
- De hade avslutningsfest den 13 juni.
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§ 13 Kårutveckling/Konsulent
§ 14 Utmanar AU
- Utmanar AU:t har genomfört försmak men glömt att köra eftersmak.
- Magda Abrahamsson från Hölö kan tänka sig vara VUX i Södertörn. Vi behöver
ytterligare en VUX.

§ 15 Rover
- Niklas skriver en inbjudan för Rover scouter och Fredrik kan distribuera den. Onsdag
den 16 aug kl 18.30-19.30. Vi fixar mackor.
§ 16 Reg DO
§ 17 Information/Hemsida
- Stipendieansökan är upplagd.
- 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.
- Niklas har inte kollat profilkläder med Profilmakarna. GW promotion i Huddinge som
gjort beachflaggorna kan ha en bättre logga.
- Förslag på profilplagg vore jackor och varselvästar. Man behöver ca 50 plagg för att
trycka upp något.
- Nyhetsbrev i juni.
§ 18 Distriktsförråd
§ 19 Nästa möte
- DS-möten:
16 aug DS-möte tillsammans med Rovermöte
14 sept
Kl 18.30 på Scouternas kansli i Örnsberg om inte annat anges.
-

30 augusti, kårträff

§ 20 Övriga frågor
Anders tackade och avslutade mötet

Niklas Blomqvist, Sekreterare

Fredrik Forsmo, Justerare

Anders Tholsson, Ordförande

