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Närvarande
Anders 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 Tholsson ska vara firmatecknare, ska ha full tillgång på alla distriktets konton på SEB dvs föra över pengar
mellan konton, lägga in betalningar och attestera betalningar.
Åsa Lyvik ska ha samma behörighet som Anders Tholsson dvs vara firmatecknare, ska ha full tillgång på
alla distriktets konton på SEB dvs föra över pengar mellan konton, lägga in betalningar och attestera
betalningar.
Anders har mailat till oss andra om räntebärande konto som han har kollat upp.
Beslut: Vi beslutade att vi ska föra över 800000kr till ett räntebärande konto.
Vi diskuterade att en del kårer ställt upp mycket för distriktsstyrelsens olika möten som har varit. Tex stämmor och
planeringsmöten. Vi tycker nu att vi måste börja betala för att vi utnyttjar kårernas lokaler.
Beslut: Åsa kollar med Handen, Trollbäcken och Vendelsö om vi kan få faktura då vi ska hyra deras lokaler
framöver.
§ 6 Arrangemang
Vi har fått anteckningar från gruppen 1a planeringsmöte. Det var en ändring på Hhiss datumet.
Beslut: Fredrik ändrar datumet på hemsidan.
§ 7 Utbildning
Det var bara 1 person som anmälde sig till Ljusspårskursen. Gruppen beslöt därför att ställa in kursen. Vi ska alltid
bestämma ett minsta antal för att köra kursen. Vi ska ställa in om det inte har anmälts minsta antalet personer.
Det kommer att vara en helg för utbildare nere i Halmstad helgen v11. Från utbildningsgruppen kommer det åka
ca3st på den träffen.
Beslut: Distriktet står för både resa och husrum för dem som ska åka.
§ 8 Kårutveckling/Konsulent
Björn bör vara med och påverka om vad som ska stå på hemsidan om kårutveckling. Han kan tex lägga upp sånt
som kårerna har nytta av på den sidan.
Björn berättade att han vill laminera in sin presentation som han brukar ta med sig ut på kårerna och ge till alla
kårerna.
Beslut: Anders kollar upp vad det kostar att få en firma till att skriva ut och laminera detta till oss, till alla kårerna.
Björn sammanställer och skickar till Anders det som han vill ha ut.
§ 9 Utmanar AU
Har haft Lan. Det gick bra. Vi fick ett kuvert med kvitton som var från Lanet.
Beslut: Anders kollar kvittona och betalar ut det till den som har lagt ut pengar.
§ 10 Information/Hemsida
Allt går bra tycker Fredrik. Han får hjälp av Edvard Samils.
§ 11 KO-träff/Extra stämma
KO-träffen: Vi ska prata om Valberedningen. Arrgruppen kommer och informerar lite.
Stämman: Anders kollar med Martin om ekonomin.
§ 12 Övriga frågor
- Anders har varit i Förrådet i Flemingsberg 2 gånger. Den sista gången var det för att lämna en
inköpt murika som LÄKO har köpt in för pengar som blivit kvar efter lägret. Anders lämnade
även en brandpump som var med på lägret.
- Vi pratade om att vi behöver ha kvittoredovisningslappen liggandes på hemsidan. Anders behöver
ha den. Åsa mailar den till honom. Åsa tar med ett gäng kuvert till Anders också. Fredrik
lägger upp kvittoredovisningslappen på hemsidan.
§ 13 Nästa möte
12/3 kl 19.00 i Örnsberg
Anders avslutade mötet
Åsa Lyvik
Anders Tholsson
Sekreterare
Amanda Engman
Justerare

Ordförande

Amanda Engman
Justerare

