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Närvarande
Anders (Tholbox) Tholsson, Fredrik Forsmo, Amanda Sääf, David Lindberg
§ 1 Mötet öppnas
- Anders hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Niklas har anmält frånvaro p g a jobb.
§ 2 Val av sekreterare för mötet
- Amanda 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
- Föregående protokoll kan ej godkännas pga tillägg till protokollet fortfarande saknas.
§ 6 Saknade kårstadgar
- Anders har skickat ytterligare en påminnelse till Flemingsbergs Sjöscoutkår, Visby
Scoutkår, Botkyrka Assyriska Scoutkår. Än så länge oklart om dessa kårer svarat.
- 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 Distriktsstämma
- Styrelse och övriga funktionärer valda enligt valberedningens förslag.
- Motionen ang. Husarö bifölls och skulden avskrivs därmed.
- Samtliga motioner ang. Framtidsfonden avslogs.
- Ekonomisk stämma den 10/4 2016. Lokal söks.
§ 8 Ekonomi
- Distriktsavgiften har inkommit från Scouterna. Ca 90 000 kr.
- Transaktionskontot 114 517,42 kr.
- Stämman godkände 200 000 kr till lägerkontot.
- Buffertkonto 350 000 kr.
- Placeringskontona totalt 913 745,73 kr. (Framtidsfonden)
- En faktura på kaffebryggare, modell större, har inkommit från Handens scoutkår då
deras maskin som de lånade ut under Skörbjugg 2013 aldrig återlämnades. Kåren har nu
köpt en ny. Distriktet har betalat fakturan. Not i bokföringen att kostnaden drabbar
Skörbjugg 2013 och inte 2015 års bokföring.
§ 9 Arrangemang
- Distriktets dag bokat till 15/5. Huddinge- och Botkyrkakårerna ansvarar.
- Distriktsläger Ymer 16 30/7-3/8 2016 i Överenhörna utanför Järna.
§ 10 Utbildning
- 5 av distriktets medlemmar har per den 15/11 2015 avlagt examen som utbildare på
Scouternas Folkhögskola.
- Arbete med att få igång en utbildningsgrupp pågår.
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Styrelsen beslutar att distriktet betalar resan för David Lindberg för kursledarkursen.
David Lindberg deltog ej i beslutsfattandet.
Ljusspårskurs i Landfjärden i januari.
Leda Scouting kommer hållas under våren.
Ett arbete med en rekommendation till kårerna om att ta fram en ”beredskapspärm” ska
påbörjas. Innehållet ska även lyfta Trygga möten. För de ledare som gick kursen när den
var ny går giltigheten snart ut. David är ansvarig.

§ 11 Kårutveckling/Konsulent
- Anders träffade Joel innan mötet. Konstaterades att vi behöver jobba på
kommunikationen. Information kommer från fel håll eller inte alls.
- Konsulenterna ska läggas till på sändlistan för nyhetsbrevet.
§ 12 Utmanar AU
- AU:t planerar att hålla sitt LAN i januari i Holken, Sollentuna Södra.
Lokalen är ännu inte bokad då det råder oklarheter kring ansvarig. Anders kollar med
Jesper den 3/12.
- Den nya VUX:en Linnea har öppnat ett konto för handkassa till AU:t. Vi har satt över
4000 kr. Redovisning ska ske en månad efter utlägg. Dvs. utlägg som görs i januari
redovisas i slutet av februari osv. Anders går igenom hur redovisning ska ske med
Linnea.
§ 13 Information/Hemsida
- Datum 2016
10 april: Förslag på tid för ekonomisk stämma
15 maj: Distriktets dag
§ 14 Nästa möte
- DS-möten:
12/1
10/2
10/3
30/3
26/4
25/5
Kl 18.30 på Scouternas kansli i Örnsberg om inte annat anges.
- Övrigt
8/12 LÄKO Ymer 16 i Örnsberg
9/12 Utbildningsgruppens julbord
§ 15 Övriga frågor
- Profilkläder för distriktet. Vi spånar lite.
Anders tackade och avslutade mötet

Amanda Sääf, Sekreterare

David Lindberg, Justerare

Anders Tholsson, Ordförande

