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Närvarande
Anders (Tholbox)Tholsson, Amanda Engman, Fredrik Forsmo, Åsa Lyvik från distriktsstyrelsen, Björn
Folin regional utvecklingskonsulent på Scouterna
§ 1 Mötet öppnas
Anders hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Val av sekreterare för mötet
Åsa Lyvik valdes till sekreterare.
§ 3 Val av justerare för mötet att jämte ordföranden justera protokollet
Amanda Engman valdes till justerare.
§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 5 Ekonomi

- Anders har fixat med banken nu. Fredrik/Amanda/Åsa måste nu attestera då Anders har
lagt in en faktura för betalning. Anders uppmanade oss andra till att skaffa SEB appen
så går detta lättare.
Värmdö Sjö har inkommit med en faktura som gäller skörbjugg lägret. Den är på 20000kr.

- Björns utskrifter som vi vill att varje kår ska få. Anders berättade om de olika alternativen
och prisklasserna. Anders berättade om ett förslag på pris på beachflaggor också.

- Åsa har kollat med Trollbäcken om pris då vi hyr deras lokal. De tyckte att det var ett bra
förslag med 500kr för mindre tillfällen tex Ds möten eller gruppernas planeringsmöten
och 1000kr för större tillfällen tex stämma osv.
Beslut: Vi beslöt att betala fakturan från Värmdö sjö.
Beslut: Vi beslöt att kolla vidare angående utskrifter och laminering av Björns material till kårerna. Det får dock
kosta 15000kr för kopiering och laminering totalt.
Beslut: Vi beslutade att kolla vidare på kostnad för beachflaggor också. Dem får Max kosta 50000kr totalt. Vi
beställer 40-50st beroende på vad priserna blir. Anders kollar vidare på detta.
Beslut: Åsa pratar vidare med trollbäcken om att dem måste skicka en faktura till Ds för varje tillfälle. Eller
om dem vill klumpa ihop summorna till en faktura så går det också bra. Fakturan ska skickas till
Södertörns Scoutdistrikt, Box 2034, 14102 Huddinge.
§ 6 Arrangemang
- Gruppen hade möte igår 11/3. Anteckningar från det mötet kommer Ds tillhanda då dem är klara.
Gruppen har meddelat att man vill ha hjälp med att skicka ut inbjudan till Distriktets dag till
alla ko. Detta har Ds gjort ikväll. Åsa lägger upp en länk på Facebook med inbjudan också.
§ 7 Utbildning

- Gruppen har inte haft någon kurs sedan sista Ds. 3st kursare kommer att åka på utbildningshelgen
v11 nere i Halmstad. Man kommer att åka tåg ner. Åsa har fått reda på att växtkrafthelgen
krockar med annat. Åsa kollar upp vilken helg det blir av och går ut med det nya datumet så
fort det är klart.
§ 8 Kårutveckling/Konsulent
Björn har mailat en del saker till oss i DS som han gärna ska finnas tillgängligt för alla i distriktet.
Björn berättade att frågor om nya strategiplanen har gått ut till samtliga Ko i distriktet. Det har dock inkommit
väldigt få svar. Björn skickar frågorna till Ds så att vi bifogar dem till detta protokoll. Åsa lägger upp en länk med
frågorna på Facebook också.
Beslut: Fredrik lägger upp alla bilagor på hemsidan som Björn har mailat till oss.
§ 9 Utmanar AU

- Tholbox har betalat ut pengar för dem kvitton vi fått in för lanet.
Au planerar nu för nästa arr som är den 25-26/4. Temat är medeltiden och det kommer vara
tornerspel och femkamp. Budget för detta arr är inte klart men kommer att skickas till Ds så
fort det är klart. Au behöver en del material till detta arr. De återkommer om vad de behöver.

Au planerar nu för nästa arr som är den 25-26/4. Temat är medeltiden och det kommer vara
tornerspel och femkamp. Budget för detta arr är inte klart men kommer att skickas till Ds så
fort det är klart. Au behöver en del material till detta arr. De återkommer om vad de behöver.
§ 10 Information/Hemsida
- Åsa lägger upp på Facebook om att vi söker sekreterare och ordförande till stämman i april.
§ 11 Extra stämma
- Kallelse och delegatlista har skickats ut i kväll. På söndag är sista dagen.

- Åsa gör en länk på Facebook om att protokollet från stämman 17/12 nu ligger på hemsidan. Och
att även kallelse och delegatlistan för ekonomiska stämman nu finns på hemsidan.

- Anders kollar med Martin om hur det går med VB-2013 och hur det går för revisorerna.
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- Åsa handlar fika. Inbjudan har nu gått ut. På den står det Ds mailen då man ska anmäla sig. Alla i
Ds kan läsa mailen men vi bestämde att Åsa svarar på anmälningarna.
§ 12 Övriga frågor
- På ko-träffen var det 10st förutom Anders, Åsa och Björn. Björn tycker att vi ska försöka hitta på
något speciellt då vi har ko träffarna. För att locka till oss fler ko. Vi kan tex ta in en föreläsare.
Vi funderar vidare på hur vi ska göra med det.
- Idag har representanter från utb och arrgrupperna varit i förrådet i Flemingsberg och börjat
strukturera upp lite. Det finns nu en hörna för utbildningssakerna, två plåtskåp för
arrangemang, en bur för Au, alla lägersaker står längst in i förrådet.
- Anders har varit på Husaröstiftelsens årsmöte. Protokoll från det kommer Ds tillhanda då det är
klart.

§ 13 Nästa möte
9/4 kl 19.00 i Örnsberg
Anders avslutade mötet

Åsa Lyvik
Sekreterare

Amanda Engman
Justerare

Anders Tholsson
Ordförande

