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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2016-05-22 i Ronneby.
Närvarande

Ej närvarande

Henrik Bodenhem
Cornelia Kronlund
Linnea Sohlberg Olsson
Marcus Carlsson
Sophie Karlsson
Marcus svensson
Cina Persson
Tobias Bernhardsson

Ordförande
Sekreterare
Kassör

Filip Karlsson
John Wiede
Christoffer Persson

Meddelat förhinder
Meddelat förhinder
Meddelat förhinder

suppleant

§ 48

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 49

VAL AV JUSTERARE

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

§ 50

GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen som Henrik
har skickat ut.

§ 51

FÖREGÅENDE MÖTES
PROTOKOLL

Styrelsen beslutar
att godkänna föregående styrelseprotokoll från 030416
och
att lägga det till handlingarna.

§ 52

INKOMMEN POST

Inkomna skrivelser har skickats ut via e-post.

§ 53

RAPPORTER

1/Administration: Henrik har skickat ut brev till alla kårer
med information. Tre brev kom i retur, Henrik försöker leta
reda på en bättre adress till de kårerna.
1.1/Behov av dokumentet ”Inkommen post”?
Styrelsen beslutar
att postmottagaren inte behöver sammanställa den
inkomna posten i ett särskilt dokument innan styrelsemötet
utan endast redovisa relevant post under mötet.
2/AU: Henrik rapporterade från scoutledningsträffen. En
mycket bra träff. Knöts mer kontakter med NSF. De vill
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gärna fortsätta samarbeta med läger vart 4e år. NÖG
kan också tänka sig att vara med. Kanske även Equmenia.
3/DURK: VMM har varit har vi hört. Annars vet vi
ingenting. Tobias kollar läget med Kalle.
4/Ekonomi: Linnea rapporterar. Inte så mycket bidrag
inkomna ännu så mest utgifter än. Lite intäkter från MBLA
börjar komma in.
4.1/Förvaltningsfonden: Förvaltningsfonden har redovisats
lite konstigt tidigare. Till nästa möte tar Linnea fram ett
förslag på hur vi ska redovisa detta.
Styrelsen beslutar
att öppna ett eget konto för förvaltningsfonden.
5/Förvaltningsgruppen
Mörbylånga: förvaltningsgruppen har haft en arbetshelg i
MBLA. All ved är kluven och staplad. Fick hjälp av lite
utmanare. Filip har haft gräsklipparen hemma för service.
Innerväggen i förrådet är riven. Någon form av ramp till
gräsklipparen ska arbetas fram. Information om
vattenbristen sätts upp i stugan.
Almö: vattenpumpen är i. Gräs behöver klippas. Det är
svårt att få tag i de som har lämnat intresse för att hyra
Almö. Vi lånar ut slanorna till HELGE-lägret.
5.1/Nyckelhämtning och gräsklippning i MBLA: En lista
gjordes för vem som tar vilken helg. Henrik mailar ut listan.
5.2/Faktaunderlag för Almö: Marcus S jobbar vidare på
detta så att vi kan ta ett beslut på vad vi ska göra med
Almö. Behövs även komma ut mer info om Almö till
hemsidan.
5.3/Uthyrning MBLA, vart går pengarna?: Till nästa möte
specificerar Linnea upp vilka kostnader vi har på MBLA.
Beslut kring vad som ska avsättas tas på nästa möte.
6/Informationsgruppen: profilkläderna har kommit. Nicklas
vill ha lite info om personerna i styrelsen och
arbetsgrupperna till hemsidan. Alla ombedes kolla sin
egen info och skicka uppdateringar till Nicklas.
7/Inspirationsgruppen: Genomfört geocachinghajk med
rekordmånga deltagare. Stort tack till Daniel från Nosaby
scoutkår som hjälpte till mycket.
DM genomfördes igår i Växjö. Vi har bara hört gott om
arrangemanget.
Inspirationsgruppen hade möte i måndags.
Äventyrararrangemangen kommer att drivas av
inspirationsgruppen tillsammans med på schema rullande
kårer. Arrangemangsbeskrivningar är under utformning.
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Linnea förklarar hur inbjudningar ska skrivas för att
kårerna ska kunna betala avgifter via bankgiro. Till nästa
möte arbetas ett förslag fram på hur ett förskottssystem
kan se ut för att inspirationsgruppen eller övriga
funktionärer inte ska behöva ligga ute med pengar inför
ett arrangemang.
Inspirationsgruppen kommer att behöva hjälp med att
genomföra Ofog i skog.
Utbildningsteamet har genomfört Leda Scouting med 14
deltagare. Hade möte i tisdags. Teamet kommer gå lite
utbildningar under hösten. Hoppas kunna hålla Redo För
Naturen i höst.
8/Kårer/Faddrar: Utskicket är ute nu. Alla bör kontakta
sina kårer innan nästa möte!! Konsulenterna har kontaktat
några av kårerna.
Rottne har kommit igång med sitt arbete. Behöver hjälp
med lite material för verksamheten. Vi bjuder in dem att
besöka distriktsförrådet och förser dem med lite som vi ska
avveckla.
9/Utvecklingskonsulenterna: rapporter är utmailade.
§ 54

NAMN PÅ
NYHETSBREVET

Det har kommit in ett antal förslag.
Styrelsen beslutar
att döpa nyhetsbrevet till Dackenytt och skickar ett pris till
den som inkom med förslaget, Nicklas Johansson.

§ 55

TILLSÄTTANDE AV
LÄGERGRUPP FÖR
ÅTERKOMMANDE
LÄGER

Styrelsen beslutar
att ett nytt distriktsläger ska arrangeras 2018 i samverkan
med NSF och eventuellt NÖG m.fl.
att ge Oscar Sundås och Fredrik Karlsson i uppdrag att
påbörja arbetet med detta.

§ 56

REKRYTERINGSTRÄFFAR
OCH DYLIKT

Henrik gick igenom utvärderingen från
rekryteringsträffarna. De som kom till träffarna var
väldigt positiva och nöjda. Dock är det ganska få
deltagare. Vad kan vi göra åt det? Fråga kårerna när vi
tar fadderkontakt. Prova att köra en av träffarna vara på
helgtid. Ge tydlig info om vad rekryteringsträffarna
innehåller.

§ 57

LÅNGSIKTIGT STRATEGI Vi behöver jobba fram en långsiktig strategi och plan för
hur vi jobbar och vad vi ska göra. Marcus S, Sophie och
Tobias börjar titta på en grund för detta som diskuteras
vidare på kommande arbetshelg/möte.
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§ 58

VALBEREDNINGEN

Mail är utskickat till valberedningskårerna. Några har
svarat och anmält representanter. Styrelsen skickar med
Filip att sitta med i gruppen.

§ 59

KOMMANDE
ARRANGEMANG

Inget innan nästa möte.

§ 60

ÖVRIGA FRÅGOR

Vi har fått inbjudan till nåt idrottsarrangemang i Kalmar.
Henrik informerade om Helge-lägret. De behöver mer
funktionärer. Vi vill ha lite ”kårträff” under lägret, kanske
med ”öppet tält” under torsdagen. Önskvärt att minst en
ledare från varje kår kan komma. Henrik meddelar
lägerledningen att vi gör detta någon gång under
torsdagen. Henrik och Marcus S kollar tält mm.
13.1/ trygga möten: Påminn gärna kårerna om att förnya
Trygga Möten om de inte gjort det sen 2013.
13.2/ Adresslistan: Henrik mailar ut den uppdaterade
listan.

§ 61

AVSLUTNING

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

___________________________
Ordförande Henrik Bodenhem

___________________________
Justerare Marcus Carlsson

___________________________
Sekreterare Cornelia Kronlund
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