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Närvarande
Anders (Tholbox) Tholsson, Fredrik Forsmo, Niklas Blomqvist
§ 1 Mötet öppnas
- Anders hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Amanda och David har anmält
frånvaro p g a sjukdom.
§ 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
- Föregående protokoll godkändes och skrevs under förutom David som inte var med
dagens möte.
§ 6 Saknade kårstadgar
- Peter Momma och Krusboda har lämnat in protokoll från årsmöte att de godtar de nya
standardstagarna.
- Anders har skickat ytterligare en påminnelse till Flemingsbergs Sjöscoutkår, Visby
Scoutkår, Botkyrka Assyriska Scoutkår.
- Det är fortfarande oklart vad som händer efter den 1 januari med kårer som inte
godtagit de nya stadgarna. Det finns en risk att kårerna inte kan vara kvar i Scouterna.
§ 7 Verksamhetsplan och stämmohandlingar
- Handlingarna ligger ute på nätet. Fredrik har inte lagt upp den versionen som saknar
”utkast”.
- Det nya distriktsmärket ska också upp för beslut och ligger med i dagordningen.
§ 8 KO-träff
- Anders tyckte träffen var givande. Det har blivit en del förändringar av
verksamhetsplanen.
§ 9 Distriktsstämma
- Den 15 november kl 11-15.
- Lokal: Handens scoutstuga.
- Det kommer att finnas fika och mackor.
- Anders har skrivit ut deltagarlistan och 50 röstkort.
§ 10 Husarö
- Motionen har kommit in och Anders har försökt att få tag på Jonna för att kolla om
avtalet har omförhandlats någon gång (eftersom att det enligt ursprungsavtalet skulle
betalats tillbaka efter två år).
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§ 11 Ekonomi
- Anders gick igenom ekonomin där det inte skett någon större förändring.
- Beloppet på transaktionskontot har minskat något, lägerkontot är det avsatt 200 000 kr
till om stämman godkänner det. På buffert konto 300 000 kr. På placeringskontot har vi
900 000 kr.
§ 12 Arrangemang
§ 13 Utbildning
- Växtkraft är inställt och endast kursen Leda scouting kommer att genomföras enligt plan.
§ 14 Kårutveckling/Konsulent
- Anders har inte träffat konsulenterna sen sist.
§ 15 Utmanar AU
- AU:t har ett Tingsbeslut att de ska verka för att flytta datumet för Ymer eftersom det
krockar med Boomerang. Vi ser ingen möjlighet att flytta Ymer då det är planerat efter
industrisemestern. Vi uppmanar AU:t att höra med Stockholms scoutdistrikt och Vässarö
ifall de kan tänka sig att flytta lägret.
- Det kom ingen motion om att flytta distriktslägret.
- VUX SöSD vill veta vad deras arbete är, Anders har svarat att en beskrivning (stolpar) är
under framtagning.
- Utmanar AU:t har efterfrågat att ha ett eget konto med kontokort. Anders har redan
kollat det med banken och det går inte för personer under 18 år. De kan få förskott på ca
3000:- som ska redovisas löpande.
Beslut:
AU:t får ett förskott på 4000 kr som ska redovisas löpande.
§ 16 Förrådet, Flemingsberg
- Jeanette Englöfh (Flemingsberg Sjö) har meddelat att hon kan ta på sig rollen som
förrådsansvarig. Jeanette har redan den andra nyckeln.
§ 17 Information/Hemsida
- Datum 2015
15 oktober: Kårordförandeträff – verksamhetsplan inför stämman
15 november: Distriktsstämma
-

Datum 2016
10 april: Förslag på tid för ekonomisk stämma
8 maj: Distriktets dag

-

Vi diskuterade förslaget med att ha en gemensam hemsida inom Stockholmsregionen. Vi
kunde se både för och nackdelar. Vi avvaktar med en gemensam sida för stunden.
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§ 18 Nya och avslutade scoutkårer
- Sankta Georgis Scoutkår i Norsborg är en ny kår.
- Jordbro scoutkår vill lägga ned kåren.
Beslut:
Vi godkänner Sanka Georgis Scoutkår som en ny scoutkår i Södertörns scoutdistrikt.
Vi godkänner att Jordbro scoutkår kan läggas ned.
§ 19 Nästa möte
- DS-möten:
15 nov Distriktsstämma Handen
2 dec DS-möte ”julavslutning”
8 dec Läkomöte Örnsberg
9 dec Utbildningsgruppens julbord där DS är inbjudna
Kl 18.30 på Scouternas kansli i Örnsberg om inte annat anges.
§ 20 Övriga frågor
Anders tackade och avslutade mötet

Niklas Blomqvist
Sekreterare

Fredrik Forsmo
Justerare

Anders Tholsson
Ordförande

