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Närvarande
Anders (Tholbox)Tholsson, Fredrik Forsmo, Åsa Lyvik från distriktsstyrelsen och Katarina Djäken
utvecklingschef Stockholm
Frånvarande Amanda Engman
§ 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
Fredrik Forsmo valdes till justerare.
§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande och påskrift av föregående protokoll
Godkänt och klart.
§ 6 Ekonomi
- Landstingsbidraget: Vi har fått in andra delen av bidraget från landstinget nu. Det var 138.000kr.
Ansökan till landstinget för 2015 är inskickat via revisorn nu. Redovisningen var ok.
- Ekonomin är god. Vi väntar på att vi snart kommer få andra delen av landstingsbidraget för i år.

- TG stipendium har betalats ut till Jenny Johansson som har inkommit med intyg på att TG nu är
klar. Godkännande av hennes TG ansökan finns med i protokoll nr 12, 2013.
§ 7 Arrangemang
- Arrangemang för utmanarna har genomförts innan stämman.
§ 8 Utbildning
- Växtkraft har genomförts.
§ 9 Kårutveckling/Konsulent
- Katarina Djäken berättade att det nu var klart med vem som blivit vår nya
kårutvecklingskonsulen. Hon heter Vicci.
- En ny kår är startad och heter Vårberg-Skärholmens Scoutkår. Kåren har valt att tillhöra
Stockholms Scoutdistrikt.
§ 10 Utmanar AU
- 3st från Au åker på Demokrati Jamboree.

- Tröjorna kommit.
§ 11 Information/Hemsida
- Inget speciellt.
§ 12 Stämman
- Åsa skriver ut 5 ex av verksamhetsplanen och några ex av dem andra pappren som vi ska
ha med också.
Åsa handlar fika för 40 personer.
- Vi gick igenom Katarinas förslag till en proposition angående bildning av Södertörns
Scoutdisktrikt inom Scouternas riksorganisation, till stämman. Vi bestämde att vi skriver en
prop om detta.
§ 13 Övriga frågor
- Vi har fått post från landstinget om att dem vill ha möte med oss och kolla lite i pappren osv. Vi
kollar om Martin Lundkvist kan vara med på detta möte eftersom landstinget vill kolla upp om
2013.
- Beachflaggorna: Vi bestämde att vi påminner på stämman, dem kårer som inte hämtat ut sina
beachflaggor att dem får höra av sig och boka tid då dem kan hämta sina flaggor.
Anders avslutade mötet
Åsa Lyvik
Sekreterare
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Ordförande
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Justerare

