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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2016-10-08 i Växjö scoutstuga.
Närvarande

Ej närvarande

Henrik Bodenhem
Cornelia Kronlund
Marcus Svensson
Sophie Karlsson
Christoffer Persson
Cina Persson
Erling Karlsson

Ordförande
Sekreterare

Linnea Sohlberg Olsson
Filip Karlsson
Marcus Carlsson
Tobias Bernhardsson

Meddelat förhinder
Meddelat förhinder
Meddelat förhinder
Meddelat förhinder

Via länk
Via länk
Adjungerad

§ 103

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 104

VAL AV JUSTERARE

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

§ 105

GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen med tillägg
punkt 110 och 111.

§ 106

FÖREGÅENDE MÖTES
PROTOKOLL

Styrelsen beslutar
att godkänna föregående styrelseprotokoll från
2016-08-21 och från 2016-09-18 samt
att lägga dessa till handlingarna.

§ 107

INKOMMEN POST

Inkomna skrivelser har skickats ut via e-post.

§ 108

RAPPORTER

1/Administration Inget att rapportera
2/AU inga beslut har fattats sedan senast
3/DURK Kontakt via telefon. Inplanerat ett evenemang
den 4/11. Inbjudan till Nobel och Bolleyvoll kommer ut
troligtvis idag. Hugo kommer att närvara på stämman.
Kalle fortsätter som ansvarig för DURK.
4/Ekonomi Linnea har mailat ut rapporter. Karlshamns
scoutkår har nu reglerat sin skuld.
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5/Förvaltningsgruppen
Fokus nu ligger på förrådet då det måste vara klart innan
julledarträffen
Mörbylånga: Inga nyheter. Blir en arbetshelg under hösten
eller våren.
Almö: Marcus har sökt kontakt med länsstyrelsen utan svar
ännu. Ett dokument om Almö har tagits fram inför stämman
6/Informationsgruppen Kontakt via telefon. Nicklas har
börjat med arbetet med hemsidan inför DST. Behöver ha in
handlingarna för att färdigställa. Ny adresslista till DURK
behövs.
7/Inspirationsgruppen Ofog i skog flyttat från Älgholmen
till Nybro scoutstuga pga. älgjakten. Kommer köpas in en
del material till lekar. Eventuell risk för att spräcka
budgeten.
Gruppen tar en sak i taget och återkommer med
Julledarträffen efter Ofog i skog är genomfört.
8/Kårer/Faddrar Sophie har börjat skriva mail till sina
kårer. Annars inget nytt
9/Utvecklingskonsulenterna Johan har skickat en rapport
via mail. Inga uppseendeväckande händelser.
§ 109

DISTRIKTSSTÄMMAN

Henrik har börjat sammanställa handlingarna. Det har
skrivits ihop ett par propositioner om Almö och långsiktig
strategi.
Handlingarna kommer ut under helgen och
påverkanstorget öppnar senast måndag. Erling och
Marcus. S ansvarar för att fixa fika. Henrik ansvarar för
att tillfråga en stämmoordförande.

§ 110

DATUM FÖR DM

DM blir lördagen den 6 maj. Gruppindelningen finns på
hemsidan.

§ 111

VALBEREDNINGEN

Ingen rapport har inkommit. Oklart om arbetet har
påbörjats.

§ 112

KOMMANDE
ARRANGEMANG

Ofog i skog 14-16 okt
Stämma 30 okt
Halloweenhajk 5-6 nov
Bollyvoll 11-12 nov
Demokratijamboree 18-20 nov
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Nobelfest 3-4 dec
Julledarträff 11 dec
§ 113

ÖVRIGA FRÅGOR

Plats och datum för DS-mötet i december har ändrats.
Henrik ansvarar för att omboka plats och meddela
ändring till hemsidan. Nya tiden och platsen är Emmaboda
den 10 dec.
Under Helge 16 blev de inhyrda toaletterna utsatta för
skadegörelse samt lite andra skador mm. Det blir tråkiga
utgifter för lägret men det ser ut att gå ihop sig ändå.
Det har inkommit hörsägen om att distriktet skulle ge
bidrag för att åka på jamboreen nästa sommar. Detta är
inget vi känner till utan hänvisar till bidragspolicyn om det
inte skulle komma in en motion till stämman som föreslår
något annat.
Förslag på att ändra datumet för sista inlämning av
bidragsansökning diskuteras på nästa styrelsemöte.

§ 114

AVSLUTNING

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

___________________________
Ordförande Henrik Bodenhem

___________________________
Justerare Marcus Svensson

___________________________
Sekreterare Cornelia Kronlund
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