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Närvarande
Anders (Tholbox) Tholsson, Niklas Blomqvist, Fredrik Forsmo, Martin Braxell, Anna Ekenberg
(adjugerad under punkt 15)
§ 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
- Martin valdes till justerare.
§ 4 Godkännande av dagordning
- Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande och påskrift av föregående protokoll
- Förra protokollet godkändes och skrevs på (Davids påskrift saknas).
§ 6 Husarö
§ 7 Distriktsstämma
- Stämman äger rum den 19 november i Saltsjöbaden. Lokalen är bokad hela helgen så att
man ska kunna ha ett arrangemang i samband med stämman.
- Kallelse är utskickad.
- Fredrik har lagt upp propositionen om distriktsläger på hemsidan.
- Anders skriver en proposition om förvaltning av framtidsfonderna (räntebärande
placering).
- Vi kommer att jobba vidare på underlaget på nästa kårträff som också blir det
distriktsforum vi ska ha innan stämman. Den äger rum den 5 okt.
§ 8 Ekonomi
- Vi saknar en ansökan från Sara Lundkvist Saltsjöbaden som skulle ligga i postboxen.
- Vi har inte fått någon räkning för den kårpackning som skickades med Grödinge frakt.
- Anders har gjort ett budgetförslag som vi har lagt upp på hemsidan.
- Vi kikar på möjligheterna att lägga framtidsfondens pengar på ett räntebärande konto
men vi vill att stämman beslutar om hur vi placerar pengarna. Kan vi få några riktlinjer
från nästa kårträff? De alternativ vi hittat med insättningsgaranti verkar ge en ganska
blygsam avkastning (runt 1%).
§ 10 Kårträff och sommarens läger
- Nästa kårträff blir också distriktsforum och är planerad till den 5 okt.
§ 11 Arrangemang
- HHiSS (16-17 september). Alvin bad om kök från Mariekäll och att de i så fall skulle
säljas till distriktet för 500 kr per kök. Om distriktet ska köpa köp som priser så behöver
de vara rena och genomgångna. I nuvarande skick tackar vi nej.
- Ting (16-17 september) på Vässarö som vanligt.
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21 april 2018 är det Scouternas dag. Martin har varit på planeringsträff. Tidigare har det
varit tal om att det ska vara för alla åldrar. Nu blir det Äventyrare och Älghornettävling
för alla fyra distrikten. Därmed så kan det vara aktuellt att trots allt köra Distriktets dag.
Kansliet kommer att göra en inbjudan till Älghornet. De kan få en e-postlista över
Södertörn att skicka till.
På mötet i oktober så ska Södertörn ha utsett en representant som ansvarar för
Södertörns kontroll. Vi skickar en blänkare till Kjell i arrangemangsgruppen och kolla
ifall han kan få tag på en ansvarig.
Vi ska utse en ansvarig för planeringen till Scouternas dag för 2021.
Man ska köra Kruthornet och Scouternas natt samtidigt den 23-24 september. Se aug
nyhetsmail för information.

§ 12 Utbildning
- Växtkraft går den 10-12 november. Vi hör med Gitten och Åsa vad vi kan göra för att öka
deltagarantalet. Vi mailar dem och David.
§ 13 Kårutveckling/Konsulent
- Sofia var med på kårträffen.
- Distriktet har uppvaktat Nynäshamnskåren vid deras 90-årsfirande med ett presentkort
a’ 5000 kr som de kan lösa in hos distriktet när de bestämt vad de vill använda pengarna
till.
§ 14 Utmanar AU
- Magda Abrahamsson från Hölö kan tänka sig vara VUX i Södertörn men hon vill kanske
vara i Rover AU istället.
§ 15 Rover
Anna var med på denna punkten.
- Vi lyckades inte riktigt att sprida inbjudan med vårt utskick till kåren. Två svarade och
en kom till träffen.
- Vi föreslår att avsätta 50 000 kr till Rover AU i arrangemangsbudgeten.
- Vi tror det blir svårt att starta ett AU. Initiativet bör komma från Roverscouterna själva.
- Kunde vi bett kårerna skicka en Roverrepresentant?
- Finns det aktiva Roverföreningar? Patruller? Nacka sjö har en Roverpatrull säger Martin.
- Roververksamheten skiljer sig från verksamheten med de yngre scouterna. Man behöver
inte ha möte varje måndag. Anna vill t ex få ihop ett gäng för att gå Blå hajk.
- Saltsjöbadens scoutstuga är bokad hela stämmohelgen. Det kan vara ett bra tillfälle för
Rover att träffas.
- Vi behöver skaffa kontaktmöjligheter mellan Rover i distriktet.
- En del tänker att Rover är 18 år och uppåt men officiellt är det upp till 26.
- Wendelsö Rover har bestämt sig för att bestiga Kebnekajse.
- Vi tog fram en e-postlista för alla födda 92-99.
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§ 16 Reg DO
§ 17 Information/Hemsida
- Fredrik har gjort en del uppdateringar.
- Verksamhetsplan, budget, föredragningslista och proposition är upplagt.
§ 18 Distriktsförråd
- Vi behöver en städdag.
§ 19 Nästa möte
- DS-möten:
11 okt
Kl 18.30 på Scouternas kansli i Örnsberg om inte annat anges.
- 5 okt Distriktsforum och Kårträff
§ 20 Övriga frågor
Anders tackade och avslutade mötet

Niklas Blomqvist, Sekreterare

Martin Braxell, Justerare

Anders Tholsson, Ordförande

