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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
Fredrik valdes till justerare.
§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande och påskrift av föregående protokoll
Godkändes och skrevs under (för både april- och junimötet).
§ 6 Distriktsstämma
Beatrice Polsäter från Saltsjö-Bo har skickat in en motion den 8 November 2016, dvs
efter sista motionsdatum. Vi frågar stämman om de vill ta upp motionen. Om inte så kan
motionen tas upp på den ekonomiska stämman.
Ifall stämman väljer att ta upp motionen så yrkar DS på bifall.
För att stötta på arrangemang så skulle man kunna omfördela från
arrangemangsbudgeten så att 30 000 kr tillfaller Rover.
Vi diskuterade ifall det borde finnas ett Rover AU? Vi skulle kunna stödja det på samma
sätt som med Utmanar AU men initiativet bör komma ifrån roverscouterna själva.
Delegatlistan, Niklas gör en Excellista för att vi ska slippa leta i pärmen med alla
utskrivna medlemmar.
Anders ordnar fika till stämman.
Vi har inte hört något från valberedningen.
Läko kommer att föredra information från lägret. Vi har ett överskott på ca 200 000 kr
från lägret. Som medskick till den ekonomiska stämman föreslår vi att pengarna ska
läggas på nästa distriktsläger.
Stämman i höst blir i Huddinge söndag den 13 november kl 16-20. Ligger bakom
Kvarnbergskolan.
§ 7 Ekonomi
Bidrag: Norra Botkyrka sjöscoutkår har ansökt om 3000 kr för Sjölu-Whiskey. Ansökan
beviljades och bidraget är utbetalat.
Bokföringen av lägret har dragit ut på tiden då man har strul med en faktura från Cramo.

§ 8 Arrangemang
Ting datum är bestämt till den 15-17 September men det krockar med HHiSS.
Nästa distriktsläger bör vara 2020.
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§ 9 Utbildning
Information om utbildningar från Åsa är utskickat.
Vi bör genomföra utbildningarna även med få anmälda.

§ 10 Kårutveckling/Konsulent
Ingen rapport från konsulenterna.
Vi har i uppdrag från stämman att ta fram en matrikel över lokaler i distriktet. Bara fem
kårer har kommit med svar på förfrågan om sina lokaler. Vi bordlägger frågan tillsvidare.
§ 11 Utmanar AU
Tinget är genomfört och det är ett nytt AU. Blandad kompott med medlemmar men
ingen från Södertäljehållet.
§ 12 Reg DO
§ 13 Information/Hemsida
Datum 2016
11-13 nov: Växtkraft
13 nov: Stämma kl 16-20.
Beatrice Polsäter hade synpunkter på att inte kallelsen skickas till alla medlemmar.
Vi kan göra maillistor på alla medlemmar i distriktet. På försök kan vi skicka ut
information om t ex Växtkraft och Stämma.
Vi bör stöta på kårpostmottagare och kårordförande att man behöver sprida viss
information.
Vi ska kolla upp profilkläder för distriktet. Niklas har kvar att kolla med Profilmakarna i
Södertälje (som Mariekäll använder sig av till sina profilkläder).
§ 14 Nästa möte
DS-möten:
Tisdag 6 december
Kl 18.30 på Scouternas kansli i Örnsberg om inte annat anges.
§ 15 Övriga frågor
-

Anders tackade och avslutade mötet

Niklas Blomqvist, Sekreterare

Fredrik Forsmo, Justerare

Anders Tholsson, Ordförande

