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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 med tillägget av ny punkt om godkännande och påskrift av föregående protokoll.
§ 5 Godkännande och påskrift av föregående protokoll
Vi kollar av och skriver under alla protokoll på nästa DS möte.
§ 6 Ekonomi

- Anders har pratat med redovisningsbyrån om att vi ska skicka in alla protokoll 1g/månad
framöver.

- 17/3 startades 3 placeringskonton á 300000kr på SEB.
- Vi behöver börja med ansökan om landstingsbidraget snart.
Beslut: Åsa kollar med ekonomigruppen om dem ite kan hjälpa till med det igen.
- Vi ska skicka underlag till Trollbäckens Scoutkår om att vi hyrt deras lokal för stämma och Ko
träff.
Beslut: Åsa skickar mail till Trollbäcken om underlag för fakturering.
§ 7 Arrangemang
- Distriktets Dag budget har kommit in till oss i DS. Det är 8 anmälda patruller. Sista
anmälningsdag är 23/4. Separat utskick har gått ut 12/3 till alla KO.
- JOTA 18-19/10.
Beslut: Styrelsen godkänner den budget för distriktets dag som har inkommit. Åsa lägger ut en påminnelse om
anmälan, på facebook.
Beslut: Fredrik lägger upp JOTA datumet på hemsidan.
§ 8 Utbildning

- Södertörns kursteam kommer att köra utbildning Scout som pilot under hösten. Ett möte
för att planera kursen är inbokat.

- Gitten håller på att planerar en sångkurs med en kår.
- Utbildning bas kommer att hållas i Vendelsö Scoutstuga 11/4 och nästa modul är den 20/5.
- Åsa och Gitten ska åka på utbildahelg i Dalarna i maj.
- Gitten har meddelat att hon kommer att gå på Sensus årsmöte.
- Kursdagspengen är uppsagd från och med 20140101.
- Åsa har kollar med Gustaf om utbildning bas för gänget som ska hålla i konfirmationslägret
på Vässarö. Gustaf meddelade att dem inte ville ha utbildning bas i år eftersom det är en
del ledare kvar som var med förra året. Men Gustaf meddelade att han tyckte vi skulle
planera in att ha det under nästa år.
- Växtkraft är ändrat till 7-9/11 i Huddinge Scoutstuga.
Beslut: Fredrik ändrar det på hemsidan. Vi skriver om det i nästa månadsbrev också.
- Vi har fått in en TG ansökan om bidrag från Stina Leijonhufvud
Beslut: Vi godkände TG ansökan från Stina Leijonhufvud. Åsa meddelar detta till Stina.
§ 9 Kårutveckling/Konsulent

Beslut: Vi godkände TG ansökan från Stina Leijonhufvud. Åsa meddelar detta till Stina.
§ 9 Kårutveckling/Konsulent
Beslut: Vi beslutade att vänta med att printa ut A3.
Beslut: Vi beslutade att fortsätta kolla på olika priser om beachflaggor. Beslut på summorna finns i föregående
protokoll. Dem summorna kvarstår.
§ 10 Utmanar AU
- Inbjudan till Pestfest/Medletidsfest har gått ut.
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- Inbjudan till försmak har gått ut.
Beslut: Åsa kollar om det finns fler kvitton för lan och även om det finns någon redovisning för lanet.
§ 11 Information/Hemsida
- Sista månadsmailet in i arkivet på hemsidan.

- Fredrik fick i uppdrag att kolla om vi kan få till en räknare på hemsidan, för att få koll på hur
många som besöker den.
§ 12 Extra stämma
- 26 personer kom. 5 kårer har meddelat att dem inte kunde komma. 4 personer valdes att sitta i
valberedningen. Ca 10 kårer var med på stämman. Stämman gick fort och lätt. Allt var klart på
1 timme och 15 min.
§ 13 Övriga frågor
- Nytt distriktsmärke. Vi behöver ta fram ett nytt distriktsmärke där den nya ”Scouterna”
loggan finns med, som ändå blir specifik för oss i Södertörn.
Beslut: Vi beslutade att vi gör en tävling av detta. Anders gör en förklaring om tävlingen som vi lägger med i
månadsmailet. Distriktet får skicka in förslag innan 30/6.
- Juli månadsbrev beslutade vi att vi ska skicka ut lite senare för Fredrik är borta på
semester.
§ 14 Nästa möte
14/5 kl 19.00 i Örnsberg
Anders avslutade mötet

Åsa Lyvik
Sekreterare

Amanda Engman
Justerare

Anders Tholsson
Ordförande

