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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2016-08-21 i Mörbylånga scoutstuga.
Närvarande

Ej närvarande

Henrik Bodenhem
Filip Karlsson
Linnea Sohlberg Olsson
Marcus Svensson
Christoffer Persson
Marcus Carlsson
Erling Karlsson

Ordförande
V ordförande
Kassör

Sophie Karlsson
Cina Persson
John Wiede
Tobias Bernardsson
Cornelia Kronlund

Anmält förhinder
Anmält förhinder
Ej anmält förhinder
Anmält förhinder
Anmält förhinder

Suppleant
Adjungerad

§ 78

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 79

VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar
att utse Christoffer Persson att tillsammans med
ordförande justera mötesprotokollet.

§ 80

VAL AV
MÖTESSEKRETERARE

Styrelsen beslutar
att utse Filip Karlsson till mötessekreterare.

§ 81

GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen med tillägg
av punkten ”val av mötessekreterare”.

§ 82

FÖREGÅENDE MÖTES
PROTOKOLL

Styrelsen beslutar
att godkänna föregående styrelseprotokoll från 2016-0619 och
att lägga det till handlingarna.

§ 83

INKOMMEN POST

En inbjudan till Youngster har kommit, tyvärr ingen som
kunde deltaga på arrangemanget.

§ 84

RAPPORTER

1/Administration – Inget att rapportera
2/AU – Filip och Henrik har genomfört en kårträff under
lägerveckan på Helge2016. Kårträffen lockade drygt 60
personer. Uppskattat att den var samtidigt som lägret. Nästa
kårträff ska äga rum i december på ledarträffen.
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Det har beslutats att det ska köpas in en ny grill till
Mörbylånga.
3/DURK – Ingen rapport från DURK
4/Ekonomi – Resultat per den siste juli är en vinst på cirka
200000 kronor. Alla fakturor från uthyrningen som har
skickats ut är betalda. Förvaltningsfonden är på gång.
Dokument rörande förskottsutbetalning ligger på agendan
att tas fram.
Kontoplanen uppdaterades. Tre nya konton för att
specificera kostnader för Mörbylånga. Kontona för BAS och
SCOUT togs bort.
5/Förvaltningsgruppen
Distriktsförrådet: Förrådsrensning kommer ske i Emmaboda i
december i samband med kårträffen/ledarträffen.
Mörbylånga: Uthyrningen av Mörbylånga har varit god med
11 uthyrningar varav 8 hela veckor.
Almö: Mycket körning för problem med pumpen på Almö.
6/Informationsgruppen – Uppdaterat kontaktinformationen
på distriktets hemsida.
7/Inspirationsgruppen – Inget att upplysa om. Det planeras
för ett nytt inspirationsmöte den 28 augusti. Ofog i skog
planeras att genomföras den 14-16 oktober. Efter det följer
distriktsstämman och julavslutningen.
8/Kårer/Faddrar – Linnea ska på möte på eftermiddagen
den 21 augusti. Ingen annan hade något att rapportera. Vi
ska se till så att vi blir bättre på att genomföra våra
uppgifter med fadderkårerna.
9/Utvecklingskonsulenterna – Konsulenten Josef har slutat,
Anna slutar inom kort och den regionala utvecklingschefen
Johan slutar i april. Rapport från utvecklingskonsulenterna är
utskickad.
§ 85

SKADEGÖRELSEN PÅ
HELGE2016

Det har varit skadegörelse på toaletter som uppskattas till
cirka 15000 kronor. Vi hade först tänkt föreslå en kraftig
sänkning av medlemsavgiften men nu sänker vi inte den
lika mycket som först tänkt.
Henrik Bodenhem skriver ihop ett brev om skadegörelsen
som ska gå ut till alla kårer i distriktet.
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Samråd med lägerledningen rörande ekonomin för
Helge2016 kommer ske för att se hur kostnaden ska
fördelas mellan Helge2016 och Dacke scoutdistrikt.
§ 86

EVENTUELL FLYTT AV
DATUM FÖR STÄMMAN

Styrelsen beslutar
att inte flytta datumet för stämman.

§ 87

FAKTAUNDERLAG FÖR
ALMÖ

Marcus Svensson jobbar på det.

§ 88

LÅNGSIKTIG STRATEGI

Styrelsen beslutar
att föreslå den långsiktiga strategin för distriktstämman.

§ 89

FÖRSKOTTSUTBETALNINGAR

Styrelsen beslutar
att bordlägga frågan till nästkommande möte.

§ 90

FÖRDELNING AV
INTÄKTER FRÅN
MÖRBYLÅNGA

Styrelsen beslutar
att öka avsättningen till förvaltningsfonden enligt
föreslagen budget.

§ 91

KOMMANDE
ARRANGEMANG

Hänvisning till kalendariet på hemsidan.

§ 92

ÖVRIGA FRÅGOR

Rapport angående valberedningen: inget har inkommit
men hoppas få in det till nästa möte. Filip Karlsson
kontaktar valberedningen.
DM gjorde ett litet överskott som har fördelats mellan de
arrangerande kårerna.
Fråga har inkommit från Borgholms scoutkår om de kan få
hyra Mörbylånga scoutgård gratis mot en motprestation.
Styrelsen säger att det är okej om Borgholm sköter
städningen inför höstens externa gäster.
Örkens scoutkår har en fråga om hjälp med rekrytering.
De önskar hjälp den 1:a eller 2:e, ingen närvarande som
kunde hjälpa till.
Mässtältet i förrådet, på kocken Magnus Wilhelmsson
inrådan så skulle vi ha kvar mässtältet och göra om det till
ett kökstält vigt för kök, tillredning och disk till större läger.
Närvarande på mötet tycker vi ska ha kvar tältet men för
att underlätta transporten så bör tältet förvaras på pallar
och pallkragar för att möjliggöra transport med truck.

§ 93

AVSLUTNING

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Dacke scoutdistrikt • c/o Henrik Bodenhem • Bäckaslövsvägen 22 • 352 35 Växjö
Tel. 0768-681127 • info@dackescout.se
www.dackescout.se

Sidan 4 av 4
Protokoll fört: 2016-08-21
vid möte med Dacke scoutdistrikts styrelse
Dokumentnamn: Protokoll DS 2016-08-21

___________________________
Ordförande Henrik Bodenhem

___________________________
Justerare Christoffer Persson

___________________________
Sekreterare Filip Karlsson
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