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för styrelsemöte den 6 april 2014 med Dacke Scoutdistrikt
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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE
2014-04-06
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med Dacke Scoutdistrikt söndagen den 6 april i Mörbylånga scoutgård.
NÄRVARANDE:

EJ NÄRVARANDE:

§ 30
MÖTET ÖPPNAS
§ 31
VAL AV JUSTERARE

§ 32
GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN

§ 33
FÖREGÅENDE
MÖTES PROTOKOLL

§ 34
INKOMMEN POST
§ 35
RAPPORTER

Oscar Sundås
Henrik Bodenhem
Marcus Svensson
Cornelia Kronlund
Sixten Karlsson
Erik Wilhelmsson
Benjamin Hoffner
Niklas Johansson
Marcus Carlsson
Birgitta Nilsson
Lillemor Alserin
Daniel Olsson
Filip Karlsson
Ann-Catherine ”Cina” Persson
Tobias Bernhardsson
Linnea Wedelin

ordförande

suppleant
suppleant
sekreterare
anmält förhinder
anmält förhinder
anmält förhinder
anmält förhinder
anmält förhinder
ej anmält förhinder

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Styrelsen beslutar
att utse Marcus Carlsson att tillsammans med ordförande justera
mötesprotokollet.

Styrelsen beslutar
att stryka punkten Etisk policy och
att därefter godkänna den föreslagna dagordningen.

Styrelsen beslutar
att godkänna styrelseprotokollet 2014-03-09 och
att lägga det till handlingarna.

Inkomna skrivelser har skickats ut via mejl.

A/Förvaltning:
Almö:
De flesta av de korta slanorna är inlagda i den nya
slanställningen.
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FORTS § 35

Mörbylånga:
Två arbetshelger har genomförts sedan senaste styrelsemötet. En
hel del träd har gallrats ut, ett vedförråd har byggts, vårstädning
på tomten har gjorts och väv har satts upp i stugan.
Priserna för uthyrning är uppdaterade och en annons har lagts upp
på stugnet.se.
Styrelsen beslutar
att köpa in en solvärmefläkt.
Avloppet:
Det är problem med avloppet och förvaltningsgruppen får i
uppdrag att köpa in det material som behövs och åtgärda
problemet.
Sotning av spisen:
Eftersom vi mest ”myseldar” behövdes ingen sotning i år.
Däremot nästa år och då görs en bedömning om det räcker med
sotning vart fjärde år.
B/Inspirationsgruppen:
Nästa helg är det geocaching i Mörbylånga scoutgård.
Cykelaktiviteten den 4 oktober för äventyrare planeras.
C/Utvecklingskonsulenterna:
En rapport skickas kontinuerligt till distriktet. Oscar Sundås har
kontakt med Kajsa Urge varje vecka.
Konsulenterna planerar en rekryteringsträff och den ska
genomföras på tre olika ställen i distriktet.
D/DURK:
Ett möte är planerat runt påsk.
E/Ekonomi:
Det finns inget att rapportera.
F/Info:
Det finns önskemål om att köpa in profilkläder med
grupptillhörighet. Om någon grupp vill ha profilkläder ska
kostnaden belastas gruppens konto. Beställningar av nya
profilkläder ska gå via Nicklas Johansson.
Totempålen:
Nicklas Johansson har tagit fram en ny layout för Totempålen.
Till nästa nummer sammanställer Birgitta Nilsson materialet och
skickar det sedan till Nicklas Johansson.
G/AU:
Oscar Sundås, Henrik Bodenhem och Erik Wilhelmsson
ansvarade för en mycket lyckad Do-träff i helgen. Som tack får
distriktet en summa pengar och styrelsen beslutar
att sätta in pengarna till Scouternas vänner.
H/Kansliet:
Medlemssiffrorna per 2014-04-02: 1574 medlemmar.
Troll 2015:
Nybro Scoutkår vill arrangera Troll 2015 i Svartbäcksmåla.
I/Kårer/Faddrar:
Det finns inget att rapportera.
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§ 36
KOMMANDE
ARRANGEMANG

§ 37
ÖVRIGA FRÅGOR

§ 38
AVSLUTNING

Geocaching 2014-04-11-13
VMM 2014-04-25-26
DM 2014-05-10 i Svartbäcksmåla
Härman går 2014-05-16-17

Regionförbundet:
Oscar Sundås rapporterar från ett möte för att bilda ett nätverk
mellan ungdomsorganisationerna i Kalmar län. Det var spännande
diskussioner under kvällen.
Kumulus:
Den 13 till 15 juni planeras ungdomarnas Almedalen i Borgholm.
Dacke Scoutdistrikt är intresserat av att delta. Pengar för att delta
kan ev. sökas via Action.
Vindskydd – Blå Hajk Friskyttarna:
Utanför Lessebo finns ett antal vindskydd som har använts vid
Blå Hajk Friskyttarna. Dessa används inte längre eftersom Blå
Hajk Friskyttarna är nerlagd, men de är värda att bevara.
Styrelsen beslutar
att ge Nicklas Johansson i uppdrag att undersöka med Scouterna
och markägaren om vi kan ta hand om vindskydden.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet dag som ovan

Birgitta Nilsson

Mötesordförande

Justerare

Oscar Sundås

Marcus Carlsson

