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Närvarande
Anders (Tholbox) Tholsson, Fredrik Forsmo, Niklas Blomqvist, David Lindberg.
§ 1 Mötet öppnas
- Anders hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 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
- David valdes till justerare.
§ 4 Godkännande av dagordning
- Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande och påskrift av föregående protokoll
- Godkändes för påskrift nästa möte.
- Anteckningarna från april har skrivits under.
§ 6 Distriktsstämma
- 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.
- En förfrågan om att skicka femtio pallar lägerpackning till Jamboreen har det gått ut en
förfrågan på. Det skiljer ganska mycket mellan kostandsförslagen (ca 40 000 kr till 120
000 kr).
- Går det att åka tåg som vi gjorde till den förra nationella Jamboreen? Det är dyrt och
innebär mycket jobb tror Anders.
- Swishtransaktioner kostar distriktet 2,50 per transaktion till banken. Tänk på det om vi
tar emot småbetalningar. Vi behåller Swishkontot från lägret.
- I slutet på augusti så vet vi hur lägret gått ekonomiskt. Bokföringen stängs sista
december. Del av överskott bör avsättas till kommande distriktsläger.
- Förråd, vi letar ca 100-150 m2 förråd. Det är bra om det finns toalett mm att tillgå i
närheten ifall man jobbar länge i förrådet. Förrådet bör vara i markplan så att man inte
behöver truck. Anders har några förfrågningar ute.
- Bidrag:
Fredrik Karlssons ansökan har betalats ut.
Jeanettes ansökan har betalats ut.
- Ekonomin är fortsatt god.
§ 8 Arrangemang
- Ymer16 genomfört med gott resultat.
- HHISS fortsätter enligt plan.
- Anders har konstaterat att vi behöver göra en långtidsplanering för att undvika krockar.
Nästa Boomerang är 2019.
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§ 9 Utbildning
Växtkraft inbjudan har just kommit från Åsa. Information är utskickad till alla kårer.
§ 10 Kårutveckling/Konsulent
- Ingen rapport från konsulenterna.
- Vi har i uppdrag från stämman att ta fram en matrikel över lokaler i distriktet. Vi skickar
ut ett mail till KO med en förfrågan om lokalerna.
§ 11 Utmanar AU
- Tinget är första helgen i oktober. Vässarö tar normalt 700 kr, Stockholmsdistriktet
sponsrar Vässarös avgift med 300 kr per deltagare. Södertörnsdistrikt sponsrar
deltagare från Södertörn med ytterligare 350 kr eller full avgift för AU och
Utmanarledare.
§ 12 Reg DO
- Nästa möte blir i september 2016.
§ 13 Information/Hemsida
- Datum 2016
11-13 nov: Växtkraft
13 nov: Stämma kl 16-20.
- Tholbox har skickat ansökningsformulär för påsyn till DS. Fredrik hittar inte filen så
Anders skickar igen.
- Vi ska kolla upp profilkläder för distriktet. Anders hör med Patrik som gjort
beachflaggorna. Niklas kan kolla med firman som Mariekäll använder sig av till
profilkläder.
- Nyhetsmail augusti har inte skickats ut, vi skickar nästa mail i september.
- Mikael Eriksson vill att vi ska ge ut Runan igen. Vi föreslår att de gör ett provnummer för
att se hur tidningen skulle se ut. Fredrik kontaktar Mikael med de frågor vi har.
- Fredrik skickar ut information till KO att man kan hämta rekryteringsmaterial på
Scouternas kansli.
§ 14 Nästa möte
- DS-möten:
Onsdag 14 september.
Måndag 10 oktober
Tisdag 8 november
Onsdag 7 december
Kl 18.30 på Scouternas kansli i Örnsberg om inte annat anges.
- Reg DO-möte 11 september.
- Lång-DS var på förslag den 30 september till 2 oktober på Vässarö. Anders vill hellre
vara i Stockholm.
- KO-träff 13 okt i kansliet på Örnsberg.
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§ 15 Övriga frågor
Anders tackade och avslutade mötet

Niklas Blomqvist, Sekreterare

David Lindberg, Justerare

Anders Tholsson, Ordförande

