Sidan 1 av 4
Protokoll fört: 2016-04-03
vid möte med Dacke scoutdistrikts styrelse
Dokumentnamn: Protokoll DS 2016-04-03

Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2016-04-03 i Mörbylånga Scoutgård.
Närvarande

Ej närvarande

Henrik Bodenhem
Linnea Sohlberg Olsson
Christoffer Persson
Marcus Svensson
Sophie Karlsson
John Wiede
Tobias Bernhardsson
Erling Karlsson
Karl-Anton Westerlund
Johanna Nordmark
Lucas Sjösten
Hugo Lindahl
Simon Nordman

Ordförande
Kassör

Filip Karlsson
Ann-Catherine ”Cina” Persson
Cornelia Kronlund
Marcus Carlsson

Meddelat förhinder
Meddelat förhinder
Meddelat förhinder
Meddelat förhinder

Suppleant
Suppleant
Adjungerad
Durk, adjungerad
Durk, adjungerad
Durk, adjungerad
Durk, adjungerad
Durk, adjungerad

§ 36

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 37

VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar
att utse Karl-Anton Westerlund att tillsammans med
ordförande justera mötesprotokollet.

§ 38

GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 39

FÖREGÅENDE MÖTES
PROTOKOLL

Styrelsen beslutar
att godkänna föregående styrelseprotokoll från 2016-0227 och
att lägga det till handlingarna.

§ 40

INKOMMEN POST

Inkomna skrivelser har skickats ut via e-post.
Kallelse till Årsmöte för Kalmar folkrörelsearkiv den 5
april 2016.

§ 41

RAPPORTER

1/Administration: Oscar och Henrik har inte kommit
överens om en dag att städa kansliet.
2/AU: Scoutledningsträff genomförs i Göteborg 9-10/4.
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3/DURK: Har haft 5 stycken möten för planering av
arrangemang.
Genomfört D-Ting med femkamp. Ca 30 deltagare.
Påbörjat ett samarbete med Luft som är Skånes
motsvarighet till DURK. Inplanerad planeringshelg i maj.
Rekrytering av nya medlemmar till DURK pågår pga.
kommande avhopp. Nyval efter sommaren på D-möte.
Jobbar på att sätta upp riktlinjer för att betala ut bidrag
till deltagare på DURK-arrangemang.
Kommande DURK-arrangemang:
Video mat och mys i Karlshamn
D-Hajk i Emmaboda.
Planering av Nobelfesten
Lådbilsrally i Nybro
3.1/ Göra Solåbad till ett distriktsarrangemang.
Styrelsen beslutar
att säga ja till detta för att täcka en eventuell förlust.
4/Ekonomi: Linnea lämnar rapport om ett resultat för
februari på ca -10500 och ett plusresultat för mars på ca
20000. Även ett resultat för hela första kvartalet på ca
50000.
Hon har i det närmaste betalat Försäkring, Securitas och
KSRR. Hon har inte hunnit med att kolla upp
förvaltningsfonden ännu.
5/Förvaltningsgruppen
Mörbylånga: En uthyrning extern uthyrning i påskhelgen.
2 stycken planerade arbetshelger varav en blivit inställd.
Henrik har flyttat element från stora rummet till dem små
sovrummen längst in. Diskat upp porslin och placerat
råttfällor i krypgrunden.
Helgen 1-3/4 har det körts 11 släplass med ris och skräp
till återvinningen. Städat ur förrådet, kapat ved i
klyvlängd och räfsat löv.
Arbetshelg planerad till 22-24/4.
Kommande extern uthyrning 4-8/5.
Uthyrt i sommar 6 veckor i följd med början 10/7.
Fått förfrågan om att hyra ut stugan mellan augusti och
juni till en student.
Styrelsen beslutar
att tacka nej till detta bl.a. för att vi inte har någon
tvättmaskin.
Almö: Marcus Svensson inväntar svar från eventuella
hyresgäster till sommaren.
Han tog även upp att bönderna som har betande djur på
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Almö skulle ha betalat renoveringen av vattenpumpen där.
6/Informationsgruppen: Maila Henrik senast den 8/4 om
storlek och typ av tröja man vill ha som det togs beslut om
på förra mötet.
7/Inspirationsgruppen: Har haft ett möte. Hantverksdagen
har tyvärr fått ställas in pga. för få anmälda.
Tobias och Henrik har varit på möte med Regionala
utbildningsgruppen.
Leda scouting ska genomföras 9-10/4 på Hornsögården,
det är 14 stycken anmälda.
Ett inplanerat möte med inspirationsgruppen.
Man har sett över reglerna till DM och allt DM material
ska finnas tillgängligt elektroniskt.
8/Kårer/Faddrar: Henrik har varit på Kårstämma i
Ljungby scoutkår. Dem har scouter på spårar- och
upptäckarnivå.
Inkommit brev och mail från Påryd angående
nedläggning. Dem tar beslut i april.
9/Utvecklingskonsulenterna: Henrik har mailat ut deras
aktivitetsplan och distriktsrapport till styrelsen.
§ 42

REGLER OCH
SKULDEBREV FÖR
UTLÅNING AV KAPITAL
TILL SCOUTKÅRER

Förslaget är utskickat via mail.
Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget med några formuleringsändringar.

§ 43

RAPPORT OCH
DISKUSSION
ANGÅENDE
HANDLINGSPLANEN
FÖR KÅRHJÄLP

Förslaget är skrivet av Erling med hjälp av Christoffer och
utskickat via mail.
Styrelsen beslutar
att fastställa handlingsplanen.

§ 44

TROLLDATUM

Datum för Troll sätts till den 19-21/5 2017.

§ 45

KOMMANDE
ARRANGEMANG

Leda scouting 9-10/4
Geocachinghajk 16-17/4
Inspirationshelg på Scout Camp Ransberg 15-17/4
Rekryteringsträffar 25/4 Växjö, 26/4 Ronneby, 27/4
Kalmar
Video mat och mys Karlshamn 7-8/5

§ 46

ÖVRIGT

Öland Roots inbjuder Dacke till att samla skräp i samband
med deras event. Dacke tackar nej men skickar det vidare
på kårnivå.
Kallelse till Sensus årsstämma.
Tobias informerar om en ny utbildning som kommer till
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sommaren som heter Intro som man själv ska genomföra på
kåren. Han informerar även om att Norra Småland
planerar att ordna paket med boende, mat och buss till
Demokratijamboreen i Västerås.
Det har inkommit oroliga röster angående Helge 2016
ifall dem ska klara av att ro runt lägret. Henrik meddelar
att LÄKO för lägret inte känner någon sådan oro själva.
§ 47

AVSLUTNING

___________________________
Ordförande Henrik Bodenhem

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

___________________________
Justerare Karl- Anton Westerlund

___________________________
Sekreterare Christoffer Persson
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