Dagordning
för styrelsemöte söndagen den 17 maj 2015 med Dacke Scoutdistrikt
Plats: Tallhagens scoutgård
Klockan: kl. 12.00. Vi startar med fika och inväntar den som hämtar nyckeln i
Mörbylånga.
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
B. Inspirationsgruppen
C. Utvecklingskonsulenterna
D. DURK
E. Ekonomi
F. Info
G. AU
H. Kansliet
I. Kårer/Faddrar
7. DM-gruppen: Rapport
8. Rekryteringsträffarna
9. Rapport från valberedningen
10. Inköp av projektor
11. Kommande arrangemang
12. Övrigt
13. Mötet avslutas

OBS! Anmälan senast tisdagen den 12 maj till kansliet@dackescout.se
OBS!

VÄLKOMNA!

Sidan 1 av 3

PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE
2015-05-17
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med Dacke Scoutdistrikt söndagen den 17 maj i Tallhagens scoutgård.
NÄRVARANDE:

EJ NÄRVARANDE:

§ 51
MÖTET ÖPPNAS
§ 52
VAL AV JUSTERARE

§ 53
GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
§ 54
FÖREGÅENDE
MÖTES PROTOKOLL

§ 55
INKOMMEN POST
§ 56
RAPPORTER

Henrik Bodenhem
Marcus Svensson
Sixten Karlsson
Filip Karlsson
Peter Knutsson
Sophie Karlsson
Ann-Catherine Persson
Nicklas Johansson
Erling Karlsson
Birgitta Nilsson
Lillemor Alserin
Cornelia Kronlund
Tobias Bernhardsson
Benjamin Hoffner

ordförande

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

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Styrelsen beslutar
att utse Sophie Karlsson att tillsammans med ordförande justera
mötesprotokollet.

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen.

Styrelsen beslutar
att godkänna styrelseprotokollet 2015-04-19 och
att lägga det till handlingarna.

Inkomna skrivelser har skickats ut via mejl.

A/Förvaltning:
Mörbylånga:
Plåttak är lagt på lilla stugan. Henrik Bodenhem mailar ut en lista
för hämtning och lämning av nyckel vid uthyrningarna.
Almö:
Strömmen var inte påkopplad efter förra mötet och pumpen är
inte installerad. Arbetshelgen på Almö ställdes in denna helg.
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FORTS § 56

§ 57
DM-GRUPPEN RAPPORT
§ 58

B/Inspirationsgruppen:
Geocachingen har genomförts med 18 deltagare. Ett möte med
gruppen är planerat till den 30 augusti.
C/Utvecklingskonsulenterna:
En rapport har kommit från utvecklingskonsulenterna. Henrik
Bodenhem redogör för innehållet i rapporten. Konsulenterna har
semester under juli månad.
D/DURK:
Ingen representant från DURK var närvarande.
E/Ekonomi:
Lillemor Alserin har mailat ut rapport- och resultatrapport fram
till 2015-04-30 och även en saldolista. Styrelsen går igenom
resultat- och balansräkning. En ny kontoplan är upplagd på
hemsidan
F/Info:
Totempålen nr 2 2015 finns nu på hemsidan och är utskickad till
alla kårer. Henrik Bodenhem och Nicklas Johansson arbetar på ett
nyhetsbrev. Nicklas Johansson har även tagit fram förslag på nya
bildekaler. Styrelsen beslutar
att även ta fram 4 st. tilläggskyltar med en iögonfallande färg och
2 st. sjukvårdsskyltar.
G/AU:
Styrelsen beslutar
att entlediga Linnea Wedelin från uppdraget som ledamot.
H/Kansliet:
Medlemssiffrorna per 2015-05-13: 1595 medlemmar.
Tackkort: Mikael Elf Halleen tackar för uppvaktningen på
bröllopsdagen.
Obetalda fakturor: Scoutnet kommer att debitera kårerna för
medlemmarnas obetalda fakturor från höstterminen 2010 till och
med höstterminen 2014. Kårerna kan avregistrera medlemmar
som inte har betalat innan 31 maj och då debiteras inte kårerna för
dessa medlemmars fakturor.
I/Kårer/Faddrar:
Linneryd KM kommer att starta upp verksamhet med ett möte
den 18 maj. Linnerydsdagen den 22 augusti blir det uppstart.
Eventuellt kan Nicklas Johansson besöka kåren den dagen.
Henrik Bodenhem kontaktar Tingsryds och Älmhults Scoutkårer
angående nedläggning.
Växjö Scoutkår kommer att ha en kårdag.
Ålems Scoutkår kommer att starta upp verksamheten i höst.
Rödeby Scoutkår är på gång igen.
En rapport från Rödebys och Lyckebys Scoutkårer och
Sjöscoutkåren af Chapman lämnas av kårernas fadder.

Det gick bra. 330 scouter och 70 funktionärer deltog.
Kontrollerna flöt på bra. Det gick ihop sig ekonomiskt.
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REKRYTERINGSTRÄFFAR

§ 59
RAPPORT FRÅN
VALBEREDNINGEN

§ 60
INKÖP AV
PROJEKTOR

§ 61
KOMMANDE
ARRANGEMANG

§ 62
ÖVRIGA FRÅGOR

§ 50
AVSLUTNING

Träffarna äger rum den 26 maj i Tallhagens scoutgård, 27 maj i
Bergendalska gården i Växjö och 28 maj i Ronneby FA:s lokaler.
Birgitta Nilsson ordnar fika den 26 maj, Henrik Bodenhem den 27
maj och Marcus Svensson den 28 maj.

Henrik Bodenhem rapporterar från valberedningens möte den 19
april. Valberedningen föreslår att styrelsen består av nio
ledamöter. Fyra poster väljs på stämman; ordförande, vice
ordförande, kassör och sekreterare och dessutom 5 ledamöter.

Styrelsen beslutar att
köpa in en projektor Epson. Henrik Bodenhem ombesörjer
inköpet.

Distriktshajk Rambo för tredje års äventyrare, utmanare och rover
2015-05-22-24
Rekryteringsträffar 2015-05-26, 2015-05-27 och 2015-05-28.
Troll 2015-05-29-31 Moholmen

Kansliet:
Birgitta Nilsson kommer att ansöka om att gå ner i arbetstid till
25 % från och med 2015-09-01.
HELGE 2016:
Henrik Bodenhem har haft kontakt med en person i LÄKO.
Back-up:
Kansliets material i datorn är endast sparat på CD-skivor. Det
finns ingen kontinuerlig back-up. Marcus Svensson kollar med en
kontakt om lagring på en server.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet dag som ovan

Birgitta Nilsson
Mötesordförande

Justerare

Henrik Bodenhem

Sophie Karlsson

