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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2017-03-19 på Bergendalska gården,
Växjö.
Närvarande

Henrik Bodenhem
Erling Karlsson
Hugo Lindahl
Marcus Svensson
Sophie Karlsson
Linnéa Sohlberg Olsson
Filip Karlsson
Marcus Carlsson

Ordförande
Suppleant
Ledamot
Vice ordförande
Ledamot
Kassör
Ledamot
Suppleant

Ej närvarande

Ann-Catherine ”Cina” Persson
DURK Ledamot
Christoffer Persson

Anmält förhinder
Ej anmält förhinder
Anmält förhinder

§ 34

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 35

VAL AV
MÖTESSEKRETERARE

Styrelsen beslutar
att utse Marcus Svensson till mötessekreterare.

§ 36

VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar
att utse Sophie Karlsson att tillsammans med ordförande
justera mötesprotokollet.

§ 37

GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen med tillägget
av punkterna ’DISTRIKTSARKIVET’ och ’HIKE PÅ BIKE’.

§ 38

FÖREGÅENDE
MÖTESPROTOKOLL

Styrelsen beslutar
att inte godkänna föregående styrelseprotokoll från
2017-02-12 utan att bordlägga det till nästa möte.

§ 39

INKOMMEN POST

Inkomna skrivelser har skickats ut via e-post.
Kallelse till Kumulus årsmöte. Beslut att Marcus Svensson
representerar distriktet.
Kallelse till årsstämma för Föreningen Folkrörelsearkiv
Kalmar. Beslut att Filip Karlsson eller/ och Henrik
Bodenhem efter samråd dem emellan, representerar
distriktet.

§ 40

RAPPORTER

1/Administration
Inget att rapportera.
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2/AU
AU har beslutat om utbetalning av utbildningsbidrag till
Mörrum och Nybro för ledarutbildning Leda avdelning.
Kallelse till scoutledningsträff i Lund. Henrik Bodenhem och
Marcus Svensson kommer delta.
3/DURK
Förfrågan från Falkens scoutkår om DURK vill hjälpa till att
arrangera Isles of Greed.
DURK ställer frågan till styrelsen om distriktet har något
att invända. Distriktets svar är att så inte är fallet, det är
helt upp till DURK att ta beslut utifrån DURK:s budget.
För att öka deltagande på arrangemangen vill DURK
öppna upp och bjuda in övriga i andra distrikt på
arrangemang, och då ta hjälp av Östra regionala kansliet
för att sprida information.
DURK hade styrelsemöte 10/3. Inga större beslut som inte
nämns ovan har tagits.
4/Ekonomi
Kassören rapporterar att årsbokslutet är färdigt och möte
skall bokas med revisorerna.
Uppmaning att lägga upp deltagarförteckning och
inbjudan till arrangemang på Onedrive för att kassören
ska ha enklare och smidigare hantering.
5/Förvaltningsgruppen
Mörbylånga:
Några bokningar har inkommit.
Diskussion om ytterligare en arbetshelg utöver tidigare
beslutade. Inget datum satt men diskussionen fortgår på
Facebook.
Soptömningen startar upp nu från och med vecka 14
tunnan ska ut.
Ytterbelysningen måste upp och städning inför uthyrning.
Sotning av skorsten bör beställas. Filip Karlsson ombesörjer
kontakt med entreprenör om detta.
Almö:
E-post fram och tillbaka med eventuella hyresgäster. Epost med länsstyrelsen Blekinge om det går att använda
befintliga dass på ön.
Hyresavtalet Almö har även översats till tyska i
förebyggande syfte och för att förenkla en eventuell
uthyrning.
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Planeringsträff med diskussion om vad som behöver göras.
Samt mätning och diskussion om placering av en eventuell
byggnad. Diskussion om detta. Diskussion om
vattenpumpen och ta in offert på renovering av denna.
Förrådet:
Inget att ta upp.
6/Informationsgruppen
Inget att ta upp.
7/Inspirationsgruppen
Möte 7 mars Geocaching hajken.
Inbjudan är utskickad sista anmälningsdag 1 april.
8/Kårer/Faddrar
Sjöscoutkåren Af Chapman har ej lyckats skaka fram en ny
ordförande där med har nytt årsmöte utlysts.
Distriktet kommer med förslag om ledningsgrupp.
Henrik Bodenhem har besökt 2 kårers årsmöte Växjö och
Ljungby, telefonmöte med tillförordnad ordförande i
Trekanten.
Marcus Svensson och Sophie Karlsson har deltagit BräkneHoby scoutkår och Ronneby FA scoutkårs årsmöten.
9/Utvecklingskonsulenterna
Johan Tovetjärn slutar som regionalutvecklingschef i Östra
regionala kansliet från och med 1 april. Tjänsten tillsätts ej
utan uppgår i en annan utökad projekttjänst för att testa
en ny form av arbetsledning. Elisabeth Danefjäll övertar
arbetsledningen med titeln Medlemsutvecklingschef.
§ 41

DISTRIKTSARKIVET

Frågor om arkivförrådet i Tallhagen. Ska vi flytta till
Folkrörelsearkivet? Beslut att flytta arkivmaterial till
folkrörelsearkivet och att avveckla förrådet i Tallhagen
under 2017.

§ 42

HIKE PÅ BIKE

Möte 18 mars. Plats bestämd till Bräkne-Hoby. Fråga om
förtydligande av arrangemangsbeskrivning.
Medskick till arrangörer och inspirationsgruppen.
Arrangemangsbeskrivningarna bör ändras, uppdateras
och förtydligas.
Deltagaravgiften bör hanteras av arrangörer ej distriktet.
Arrangemanget bör vara ekonomiskt självbärande.
Deltagaravgiften bör vara 50 kr per scout. Det är dock
helt upp till inspirationsgruppen att delfinansiera
arrangemanget.
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§ 43

TELEFONERSÄTTNING
TILL STYRELSELEDAMÖTER

Diskussion om detta Henrik Bodenhem tar fram mer info till
nästa möte.

§ 44

DIREKT KÅRSTÖD

Uppdrag till distriktsstyrelsen att fundera på hur vi kan
utveckla detta. Ta med era idéer om detta till nästa
styrelsemöte.

§ 45

KOMMANDE
ARRANGEMANG

1-2 april Utbildning Leda avdelning, 7-9 april Geocaching
hajken, 7-8 april Video, mat & mys.

§ 46

ÖVRIGA FRÅGOR

Distriktsstyrelsemötet den 30 september 10:00 flyttas av
praktiska skäl till den 1 oktober 10:00

§ 47

AVSLUTNING

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

___________________________
Ordförande Henrik Bodenhem

___________________________
Justerare Sophie Karlsson

___________________________
Mötessekreterare Marcus Svensson
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