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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2016-12-10 i Emmaboda scoutstuga.
Närvarande

Ej närvarande

Henrik Bodenhem
Filip Karlsson
Linnéa Olsson Sohlberg
Ann-Catherine Persson
Christoffer Persson
Sophie Karlsson
Marcus Svensson
Cornelia Kronlund
Tobias Bernhardsson
Karl-Anton Westerlund
Hugo Lindahl
Erling Karlsson

Ordförande

Marcus Carlsson

Meddelat förhinder

Suppleant
Adjungerad
DURK
Adjungerad

§ 126

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 127

VAL AV JUSTERARE

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

§ 128

GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 129

FÖREGÅENDE MÖTES
PROTOKOLL

Styrelsen beslutar
att godkänna föregående styrelseprotokoll från 2016-1030 och
att lägga det till handlingarna.

§ 130

INKOMMEN POST

Inget att rapportera.

§ 131

RAPPORTER

1/Administration (Vilka behöver officepaket)
Christoffer får ett officepaket. Övriga ligger kvar som
förut.
Våra distriktsmärken är nu slut och det är dags att
beställa nya. Henrik beställer nya utan ”svenska
scoutförbundet”.
Vi vill prova en SMS-grupptjänst för att sprida
information, främst för DURK. Henrik och Hugo tittar vidare
på detta.
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2/AU För information så kan inte ordförande och kassören
teckna distriktets firma var och en för sig. Detta enligt
scouternas stadgar centralt. Linnea skickar en notering om
denna omständighet till scouternas kansli.
3/DURK Genomfört en filmkväll med 2 personer och
nobelfesten med 19 personer. Tråkigt att det kommer så
få, det blir mycket jobb och pengar för få deltagare.
Även haft två planeringsmöten. Datum för arrangemang
måste bli bestämt tidigare. Henrik ordnar fram en lista
över alla distriktets utmanare och Rover.
Linnea skickar en mall till DURK som kan användas vid
resebidrag.
4/Ekonomi Ekonomisk rapport är utskickat i förväg.
Förvaltningsfondens konto är skapat och klart.
Alla närvarolistor från arrangemang tillsammans med
inbjudan skall skickas till Linnea senast julafton. God Jul!
5/Förvaltningsgruppen
Länsstyrelsen Blekinge tipsar om att kårerna kan få
ekonomisk ersättning för att hjälpa till med städning längs
strandkanter och på öar.
Förrådet blir i stort sett tömt i morgon förutom några lådor
som vi kommer behålla.
Mörbylånga: Batteri till larmsensor bytt. Redskapsboden
har fått någon smäll av ett träd. Behöver åtgärdas. Henrik
har sängöverdragen hemma för tvätt.
Almö: Marcus och Christoffer har varit på möte med
länsstyrelsen. Verkar positivt. Kikar mer på det vid
upptakten.
6/Informationsgruppen Sophie kommer att hjälpa Nicklas
med vissa uppgifter.
7/Inspirationsgruppen Har planeringsmöte ikväll. Sophie
fixar fika till Dackeklappen.
Leda avdelning är klar och vi har nu 13 nyutbildade
ledare i distriktet. Inga utbildningsbidrag är sökta ännu.
Vi behöver ha in fler folk i gruppen.
Inspirationsgruppen kommer skicka ut kallelse till berörda
kårer som arrangerar Hike på bike nästa år.
8/Kårer/Faddrar Henrik har besökt Öjaby. På upptakten
sätter vi oss och ringer våra fadderkårer. Så blir det gjort!
Gick igenom vad som ska tas upp på kårträffen.
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9/Utvecklingskonsulenterna Ingen rapport inkommen. Båda
konsulenterna kommer imorgon.
§ 132

REVIDERING AV
BIDRAGSPOLICYN

Under upptakten tittar vi över bidragspolicyn så att den
gynnar de som verkligen behöver det och så att den är
mer verklighetsanpassad.
Styrelsen beslutar
att sista inlämningsdatum för bidragsansökningar ändras
till sista november från och med 2017.

§ 133

INLÄMNADE BIDRAGSANSÖKNINGAR

Den enda ansökan som inkommit är Erik Wilhelmsson för
värdebasserat ledarskap. Styrelsen beslutar
att godkänna ansökan på 2500 kr och ber Erik skriva en
text om utbildningen till hemsidan.

§ 134

DATUM FÖR
UPPTAKTSHELG

Styrelsen beslutar
att sätta datum för upptakt till 3–5 februari i Mörbylånga.

§ 135

FÖRSKOTTSBETALNING

Inget förslag har kommit in så styrelsen beslutar
att frågan bordlägges till upptakten.

§ 136

KOMMANDE
ARRANGEMANG

Dackeklappen 11/12
D-ting

§ 137

ÖVRIGA FRÅGOR

Kalle kommer få svårt att sköta sina åtagande som
ansvarig för DURK från och med maj. Hugo anser att
DURK klarar sig ändå. Vid behov finns Kalle som stöd på
avstånd och så klart styrelsen.

§ 138

AVSLUTNING

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

___________________________
Ordförande Henrik Bodenhem

___________________________
Justerare Marcus Svensson

___________________________
Sekreterare Cornelia Kronlund
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