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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2016-09-18 online via Hangouts.
Närvarande
Henrik
Cornelia
Marcus
Sophie
Linnea
Christoffer
Kalle
Hugo
Nicklas
Marcus
Erling

Bodenhem
Kronlund
Svensson
Karlsson
Sohlberg Ohlsson
Persson
Westerlund
Lindahl
Johansson
Carlsson
Karlsson

Ordförande

Ej närvarande
Filip
Cina

Karlsson
Persson

Meddelat förhinder
Meddelat förhinder

Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad
Suppleant
Adjungerad

§ 94

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 95

VAL AV JUSTERARE

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

§ 96

GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 97

FÖREGÅENDE MÖTES
PROTOKOLL

Styrelsen beslutar
att inte godkänna föregående styrelseprotokoll från
2016-08-21 utan
att bordlägga det till nästa möte.

§ 98

INKOMMEN POST

Inkomna skrivelser har skickats ut via e-post.

§ 99

RAPPORTER

1/Administration
Inget att rapportera
2/AU
AU har beslutat att entlediga John Wide från sitt uppdrag
3/DURK
Har precis genomfört Kockduell med D-möte. Haft möte
om kommande arrangemang.
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Datum för höstens arrangemang: vollybollen (11/1112/11) samt Nobelfesten (3/12-4/12).
Hugo kommer att ta över som ordförande.
4/Ekonomi
Balansresultat är utmailat. Har inte hänt så mycket den
senaste månaden. Förvaltningsfonden är på gång men inte
helt ordnad ännu. Möte med banken planerat.
5/Förvaltningsgruppen
Mörbylånga: sommarens uthyrningar har gått bra. Några
stycken kvar i år.
Almö: Inget nytt
6/Informationsgruppen
All info inför stämman läggs upp på hemsidan. Elektroniskt
påverkanstorg. Nicklas har mailat ut efterfrågan om ny
bild och info till hemsidan samt om profilkläder. Väldigt
klent med svar.
7/Inspirationsgruppen
Ofog i skog är flyttat till Älgholmen, inbjudan är utskickad.
Behövs all hjälp vi kan få till detta. Inspiration har inget
spännande att tillföra till stämman.
Julavslutning blir tillsammans med kårträff och
förrådsloppis. Cornelia mailar ut om samverkansmöte för
detta arrangemanget.
Utbildningsgruppen kommer hålla leda avdelning nästa
helg med 15 deltagare.
Har även hållit trygga möten för Falkens scoutkår och
Smedby scoutkår
8/Kårer/Faddrar
Linnea har träffat Trekantens scoutkår på styrelsemöte.
Gick bra, hade även besök av kommunen som var väldigt
givande. Pratade om ”Trygg och säker förening” som var
mycket positivt. En sorts certifiering.
9/Utvecklingskonsulenterna
Under hösten börjar två nya konsulenter, Alicia och Linnea.
Vi kan bjuda in dom till julavslutningen.
§ 100

KOMMANDE
ARRANGEMANG

Ligger på hemsidan
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§ 101

ÖVRIGA FRÅGOR

Henrik har fått mail om ungdomsorganinsationen Kalmar.
Inbjudan till en träff den 25e oktober. Marcus S pratar
med Filip och bestämmer vem/vilka som går på mötet.
Förfrågan från scouternas styrelse om vi kommer
arrangera en förträff inför demokratijamboreen. Intresset
har varit svalt hos kårerna men vi bjuder in till en träff den
1:a november i Ronneby och ställer in om det blir för få
anmälda. Henrik gör en inbjudan.
Vi har inte hört så mycket från valberedningen. Vi vet att
Paula och Cornelia kommer att sluta. Erling kan tänka sig
att ta en suppleantplats. DURK kommer förhoppningsvis att
ta en plats i styrelsen. Förslag på att Sophie blir ansvarig
för DURK.

§ 102

AVSLUTNING

___________________________
Ordförande Henrik Bodenhem

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

___________________________
Justerare Christoffer Persson

___________________________
Sekreterare Cornelia Kronlund
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