Dagordning
för styrelsemöte söndagen den 19 april 2015 med Dacke Scoutdistrikt
Plats: Mörbylånga scoutgård
Klockan: 10.00.
1.
2.
3.
4.
5.

Mötet öppnas
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Föregående mötes protokoll
Inkommen post
A. Se inkomna skrivelser som mejlas ut innan styrelsemötet
6. Rapport från de olika grupperna
A. Förvaltning: Almö vara eller icke vara - Filip
B. Inspirationsgruppen: Rapport från utbildningsträff, utbildningsdagarna
och utbildningar i övrigt – Filip
C. Utvecklingskonsulenterna
D. DURK
E. Ekonomi
F. Info – Beslut om inköp av projektor – Henrik och Nicklas
G. AU – Rapport från DO-träffen - Henrik
H. Kansliet
I. Kårer/Faddrar: Uppdatera fadderkårer. Kårer under nedläggning till AU
alternativt Henrik – Henrik. Rapport från nedläggningskårerna
(Tingsryd, Älmhult, Rödeby, Rottne, Ålem) - Henrik
7. DM-gruppen: Rapport – Marcus
8. Rekryteringsträffar: Information och beslut – Henrik
9. Distriktsindelning: Hur ligger vi till – Henrik
10. Scouternas strategi – ska vi bygga vår verksamhetsplan på denna? – Henrik
11. Ev. kanslitjänst och uppdragsbeskrivning för förtroendevalda: Rapport – Henrik
och Marcus
12. KM och Linneryd: Rapport – Henrik
13. Valberedningen: Rapport – Henrik
14. Läger 2019: Arrangerat av Dacke tillsammans med övriga i vår region - Henrik
15. Kommande arrangemang
16. Övrigt
17. Mötet avslutas

OBS! Anmälan senast tisdagen den 14 april till kansliet@dackescout.se
OBS!

VÄLKOMNA!

Sidan 1 av 5

PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE
2015-04-19
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med Dacke Scoutdistrikt söndagen den 19 april i Mörbylånga scoutgård.
NÄRVARANDE:

EJ NÄRVARANDE:

§ 34
MÖTET ÖPPNAS
§ 35
VAL AV JUSTERARE

§ 36
GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
§ 37
FÖREGÅENDE MÖTES
PROTOKOLL

§ 38
INKOMMEN POST
§ 39
RAPPORTER

Henrik Bodenhem
Marcus Svensson
Sixten Karlsson
Filip Karlsson
Peter Knutsson
Benjamin Hoffner
Sophie Karlsson
Nicklas Johansson
Marcus Carlsson
Karl-Anton Westerlund
Paula Lundberg
Erling Karlsson
Birgitta Nilsson
Lillemor Alserin
Cornelia Kronlund
Tobias Bernhardsson
Ann-Catherine Persson
Linnea Wedelin

ordförande

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

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Styrelsen beslutar
att utse Nicklas Johansson att tillsammans med ordförande
justera mötesprotokollet.

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen.

Styrelsen beslutar
att godkänna styrelseprotokollet 2015-03-01 och
att lägga det till handlingarna.

Inkomna skrivelser har skickats ut via mejl.

A/Förvaltning:
Mörbylånga:
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FORTS § 39

Ett kylskåp och en diskmaskin har installerats. Ny takpapp har
lagts på lilla stugan. Plåt ska sättas på om två veckor. En ny
undercentral för kylskåp, diskmaskin, micro och vattenkokare
finns i skåpet mellan diskbänken och det nya kylskåpet. En
strålkastare finns på boden.
Almö:
Att vara eller inte vara: Almö hyrs inte ut i den utsträckning som
vi skulle vilja. Ska vi rusta upp Almö? Kan vi ställa upp en mobil
eller permanent barack? Birgitta Nilsson kontaktar Länsstyrelsen
i Blekinge och kollar vad vi kan göra på Almö.
Enligt Länsstyrelsen använder inga bönder el eller vatten.
Styrelsen beslutar
att stänga av strömmen under förutsättning att det inte finns djur
ute i markerna. Marcus Svensson kollar elskåpet.
Styrelsen beslutar
att ta fram ett faktaunderlag för Almö med kostnad för toalett,
vindskydd, permanent eller mobil barack i god tid innan
stämman
B/Inspirationsgruppen:
Rapport från utbildningsträff: Henrik Bodenhem och Filip
Karlsson rapporterar från mötet om utbildning för distrikten i
Nordöstra Götaland, Dacke och Norra Småland. Man kommer att
träffas under Scoutforum och sedan ha fysiska träffar från och
med 2016.
Utbildningsdagar: Filip Karlsson rapporterar från
utbildningsträffen där den nya Ledarskapsön presenterades. Efter
Trygga Möten och Leda Scouting kommer man in på
Ledarskapsön. Filip Karlsson, Peter Knutsson och Richad
Gustavsson har gått utbildningen för Redo för naturen. Redo för
naturen kan nu hållas i vår region.
En länk till Geocaching i Asarum är upplagd via FB. Inbjudan till
Span på stan, Drakflygardagen och Hantverksdagen har skickats
ut.
Ett märke för varje äventyraraktivitet ska tas fram och dessa ska
passa ihop och bilda en enhet när äventyrarscouten har
genomfört alla tre aktiviteterna.
C/Utvecklingskonsulenterna:
Det finns ingen rapport. Konsulenterna har gjort kårbesök i
distriktet. En avstämning görs i princip varje vecka med Kajsa
Urge. Konsulenterna kommer att vara med på Trollhajken.
Till rekryteringskvällar i maj kommer en inbjudan.
D/DURK:
En omstrukturering av DURK har gjorts. Durk hade möte förra
veckan. Man planerar för DURK-slaget på
Moholmen/Älgholmen för DURK. Närmast på programmet är
Rambo-hajken i Karlshamn.
E/Ekonomi:
Bidragsansökningarna håller på att färdigställas.
F/Info:
Beslutet att köpa en projektor bordläggs till nästa möte. Henrik

Sidan 3 av 5

FORTS § 39

§ 40
DM-GRUPPEN

§ 41
REKRYTERINGSTRÄFFAR

Bodenhem skickar ut ett förslag inför nästa möte.
Styrelsen beslutar
att köpa in nya magnetdekaler och
att Info köper in dessa. Nicklas Johansson tar fram förslag till
nya dekaler
G/AU:
Henrik Bodenhem rapporterar från Do-träffen. Strategiresan
presenterades.
H/Kansliet:
Medlemssiffrorna per 2015-04-15: 1620 medlemmar.
I/Kårer/Faddrar:
Marcus Svensson rapporterar från Bräkne-Hoby där man har haft
kurser.
Nicklas Johansson har besökt Ljungby Scoutkårs kårstämma.
Styrelsen beslutar
att stå för stughyran vid Solåbad.
Henrik Bodenhem rapporterar att nedläggningen av Tingsryds
och Älmhults Scoutkårer går långsamt.
Ålems Scoutkår gör ett nytt försök att starta upp.
Rödeby Scoutkår har försökt komma igång igen men det har
misslyckats. Henrik Bodenhem kommer att delta på kårstämman
nästa vecka.
Styrelsen beslutar
att lägga över ansvaret för nedläggningskårerna till AU.

Marcus Svensson rapporterar att aktiviteterna ska vara
inskickade den här veckan. Den 29 april har gruppen ett möte.

Rekryteringsträffarna kommer att vara tisdag 26 maj i Tallhagens
scoutgård, 27 maj i Växjö och 28 maj i Ronneby. En inbjudan
skickas ut snarast.

§ 42
DISTRIKTSINDELNING Henrik Bodenhem lämnar en rapport. Sölversborgs KM,
Ronneby FA och Linneryds Scoutkår är kårer i Dacke
Scoutdistrikt. På sikt kanske NSF kan bli med i Dacke
Scoutdistrikt.
§ 43
SCOUTERNAS
STRATEGI

§ 44
KANSLIETS FRAMTID

Henrik Bodenhem förklarar strategiresan 2015 - 2025. Det är tre
områden: scouterna ska utvecklas till förebilder, scouternas
förväntningar på varje möte ska överträffas och alla ska få
uppleva scouting. Strategiresan ska ligga som utgångspunkt för
distriktets verksamhetsplan.

Henrik Bodenhem rapporterar om tankar angående
kanslitjänsten. Arbetet fortsätter för att hitta en lösning.
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§ 45
KM & LINNERYD

§ 46
VALBEREDNINGEN

§ 47
LÄGER 2019

§ 48
KOMMANDE
ARRANGEMANG

§ 49
ÖVRIGA FRÅGOR

§ 50
AVSLUTNING

Henrik Bodenhem besökte årsmötet för Södra Smålands distrikt
och även Linneryds kårstämma. Linneryds Scoutkår har utsett en
styrelse. KM Södra Smålands Scoutdistrikt är nedlagt och
distriktet går upp i Dacke Scoutdistrikt. Linneryds Scoutkår har
tagit beslut om att tillhöra Dacke Scoutdistrikt.

Henrik Bodenhem har kallat till möte i Lindsdals scoutstuga kl.
15.00 idag 19 april.

Styrelsen beslutar
att anordna ett läger 2019.
Henrik Bodenhem kollar med Oscar Sundås om han kan fundera
på ett läger 2019. Scouterna anordnar ett nationellt läger 2017.

Geocaching 2015-05-01-03
DM 2015-05-09 Karlsnäsgården utanför Kallinge
Distriktshajk Rambo för tredje års äventyrare, utmanare och
rover 2015-05-22-24
Troll 2015-05-29-31 Moholmen

Styrelsemötet i september:
Datum ändras från den 20 september till den 13 september i
Växjö kl. 10.00. OBS!
Bokningsavgiften för Mörbylånga scoutgård:
Styrelsen beslutar
att bokningsavgiften inte återbetalas.
Återbetalning av resterande hyra görs om avbokningen sker
senast två veckor innan hyrestidens början. Henrik Bodenhem
uppdaterar hyreskontraktet.
Kalmar Pride:
DURK kollar om någon vill och kan vara med i paraden.
Sommarläger Helge 2016:
Henrik Bodenhem efterfrågar en budget för lägret.
Dacke Distriktskår:
Dacke Distriktskår är godkänd som kår i Scouterna.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet dag som ovan

Birgitta Nilsson
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Mötesordförande

Justerare

Henrik Bodenhem

Nicklas Johansson

