Dagordning
för styrelsemöte den 26 januari 2014 med Dacke Scoutdistrikt
Plats: Mörbylånga scoutgård
Klockan: ca. 10.00
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OBS!

VÄLKOMNA!
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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE
2014-01-26
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med Dacke Scoutdistrikt söndagen den 26 januari i Mörbylånga
scoutgård.
NÄRVARANDE:

EJ NÄRVARANDE:

§9
MÖTET ÖPPNAS
§ 10
VAL AV JUSTERARE

§ 11
GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
§ 12
FÖREGÅENDE
MÖTES PROTOKOLL

§ 13
INKOMMEN POST

Oscar Sundås
Henrik Bodenhem
Marcus Svensson
Benjamin Hoffner
Cornelia Kronlund
Ann-Catherine ”Cina” Persson
Sixten Karlsson
Filip Karlsson
Daniel Olsson
Erik Wilhelmsson via länk
Niklas Johansson
Linnea Wedelin
Erling Karlsson
Ida Engelbrektsson
Karl-Anton Westerlund
Andreas Koncilja
Birgitta Nilsson
Lillemor Alserin
Marcus Carlsson
Tobias Bernhardsson

ordförande

suppleant
suppleant
adjungerad
adjungerad
adjungerad
adjungerad
sekreterare
anmält förhinder
anmält förhinder
anmält förhinder

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Styrelsen beslutar
att utse Cornelia Kronlund att tillsammans med ordförande
justera mötesprotokollet.

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen.

Styrelsen beslutar
att godkänna styrelseprotokollet 2013-12-08 och
att lägga det till handlingarna.

Inkomna skrivelser har skickats ut via mejl.
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§ 14
RAPPORTER

A/Förvaltning:
Torsås:
Styrelsen beslutar
att säga upp försäkringen för stugorna i Torsås då distriktet inte
är lagfaren ägare till dessa.
Almö:
Hängrännor ska installeras på slanställningen. Dessutom ska en
anslagstavla sättas upp och kontakt ska tas med arrendatorerna
som använder el och vatten som Dacke Scoutdistrikt betalar.
Renovering av vattenposten på ängen och vattenkranarna.
Förrådet ska rensas ur. Kontakt ska tas med länsstyrelsen
angående ängen som är sönderbökad.
Mörbylånga:
Birgitta Nilsson undersöker vad elen från Eon har kostat och en
jämförelse ska göras med ev. installation av en värmepump.
Ventilationen ska åtgärdas i badrummet och ev. i mellanrummet.
Vattenledningarna under huset ska skyddas så att de inte fryser
sönder. Staketet ska fixas runt huset. Det ska finnas möjlighet att
komma in under farstun. Vedförråd ska iordningställas på
baksidan av förrådet. Allmän röjning på tomten. Fundamenten vid
infarten till tomten ska markeras. Möjligheten att ha en
kallkompost på tomten ska undersökas.
Arbetshelg 2014-04-04-06. Preliminärt även 2014-03-21-23 och
2014-04-18-20. Dessutom en arbetshelg i samband med
upptakten i augusti 2014-08-29-31.
B/Inspirationsgruppen:
Det regionala utbildningsteamet ansvarar för kurserna BAS och
SCOUT från och med 2014-04-01.
Inspirationsgruppen kommer att anordna en dag på Boda borg
2014-03-08 för utmanare och uppåt. Avgiften kommer att
subventioneras.
Geocaching 2014-04-11-13 i Mörbylånga scoutgård. Ankomst
fredag med möjlighet till lätt förtäring. Distriktet håller med
frukost lördag och söndag. I övrigt ordnar deltagarna lunch på
egen hand. Upptäckare och äventyrare kan delta tillsammans med
en ledare.
Rullande arrangemang för äventyrare:
Hajk med paddelinslag
Stadsorientering
Cykelaktivitet. Inspirationsgruppen ordnar denna aktivitet 201410-04 i Bräkne-Hoby.
För alla aktiviteterna tas ett färdigt program fram och distriktets
DM-grupper tar ansvar för årets aktivitet med början 2015.
BAS körs 2014-09-12-14. SCOUT anordnas under lägret.
C/Utvecklingskonsulenterna:
Oscar Sundås och Henrik Bodenhem hade ett möte med
utvecklingskonsulenterna ang. vilken hjälp kårerna i distriktet
behöver.
D/DURK:
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FORTS § 14

§ 15
KOMMANDE
ARRANGEMANG

§ 16
ÖVRIGA FRÅGOR

§ 17
AVSLUTNING

Totemextra kommer ut nästa vecka under D-tinget.
DURK planerar för en Nobelfest i år. Även en hajk under våren
planeras. D-möte och Kockduell kommer till hösten och D-ting
och Tårt-DM arrangeras den 31 januari i Rödeby.
E/Ekonomi:
Kassören har mejlat ut balans- och resultaträkning för 2013 och
även saldolista för året.
Styrelsen beslutar
att säga upp hyresavtalet för Emmaboda scoutstuga och att boka
stugan för varje tillfälle. Fakturering önskas halvårsvis eller
årsvis. Birgitta Nilsson får i uppdrag att meddela Caroline Cras.
Styrelsen önskar att hyreskostnaden för förrådet och Tallhagen
specificeras .
Styrelsen beslutar att undersöka vad Nordeafonderna är placerad
och ev. byta till ett mer etisk rätt val.
Henrik Bodenhem kollar med Lillemor om förvaltningsfonden
ska vara en minuspost.
F/Info:
Det finns inget att rapportera.
G/AU:
Oscar Sundås har haft ett möte med förbundet ang. Do-träffen i
mars i Hjortsberga.
H/Kansliet:
Medlemssiffrorna per 2014-01-23: 1600 medlemmar.
Verksamhetsberättelsen 2013:
Styrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2013.
I/Kårer/Faddrar:
Styrelsen har sett över fadderindelningen och alla grupper har två
faddrar från styrelsen. I första hand tar faddrarna kontakt med
sina kårer via telefon minst 1 gång/termin.

D-ting och TårtDM 2014-01-31 i Rödeby
Solåbad 2014-02-08-09 i Ljungby
Boda borg 2014-03-08 för utmanare och uppåt
Geocaching 2014-04-11-13
DM 2014-05-10

Anmälan till styrelsemöten:
I fortsättningen meddelar man kansliet om man kommer och även
om man inte kan närvara vid styrelsemötena.
STF gruppkort:
Styrelsen beslutar
att inte ha kvar STF gruppkort. Nicklas Johansson tar bort
informationen från hemsidan.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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Vid protokollet dag som ovan

Birgitta Nilsson

Mötesordförande

Justerare

Oscar Sundås

Cornelia Kronlund

