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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2017-04-29 på Skyttevägen 1, Rödeby.
Närvarande

Henrik Bodenhem
Erling Karlsson
Christoffer Persson
Marcus Svensson
Linnéa Sohlberg Olsson
Filip Karlsson

Ordförande
Suppleant
Sekreterare
Vice ordförande
Kassör
Ledamot

Ej närvarande

Ann-Catherine ”Cina” Persson
DURK Ledamot
Sophie Karlsson
Hugo Lindahl

Anmält förhinder
Ej anmält förhinder
Anmält förhinder
Anmält förhinder

§ 48

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 49

VAL AV
MÖTESSEKRETERARE

Styrelsen beslutar
att utse Christoffer Persson till mötessekreterare.

§ 50

VAL AV JUSTERARE

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

§ 51

GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen med tillägget
av punkterna ’Inköp av gräsklippare Mörbylånga’ och
’Röd, grön, gul lista över kårerna’.

§ 52

FÖREGÅENDE
MÖTESPROTOKOLL

Styrelsen beslutar
att godkänna föregående styrelseprotokoll från 2017-0319 och att lägga det till handlingarna.

§ 53

INKOMMEN POST

Inget inkommit.

§ 54

RAPPORTER

1/Administration
Inget att rapportera.
2/AU
Marcus och Henrik har deltagit på scoutledningsträff 2123/4.
Marcus har representerat Dacke på Kumulus årsmöte 18/4.
Marcus har haft uppstartsmöte med Valberedningen 27/4.
3/DURK
Inga möten hållna.
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VMM genomfördes av Emmaboda, ett lyckat evenemang
med 12 deltagare.
Durk kommer hålla i en station på DM. Skylt har byggts för
att visa upp DURK.
Inga mer planer under våren.
4/Ekonomi
Årsbokslutet är klart och reviderat.
Deklarationen är klar och inskickad.
Alla bidragsansökningar är förberedda. Lite smått kvar
innan alla kan skickas in.
Fakturor ut är i fas. Betalningar som bör ha ankommit har
gjort det.
Bokföringen är upp to date. Resultatet för januari, februari
och mars är klart.
Ackumulerat resultat per siste mars 2017 är 7727 kr.
Att tänka på framöver: Nytt postnummer till kassören. Hjälp
gärna till att ändra hos leverantörer så fakturaadress är
korrekt (nytt postnummer: 361 96 Vissefjärda).
5/Förvaltningsgruppen
Mörbylånga: 6 bokade veckor, 1 preliminär helgbokning.
Vattenmätaren i Mörbylånga är avläst och mätarställningen
är rapporterad till Mörbylånga kommun.
Almö: 1 bokning och 1 preliminär bokning.
Har löpande kontakt med hyresgäster till Almö och
Mörbylånga och det ser bra ut även i år. Inte 70000 kr,
men preliminärt 49100 kr Mörbylånga och 4000 kr Almö
(53100 kr).
Inför uthyrningarna på Almö förs kontakt med Länsstyrelsen
Blekinge och Ronneby kommun. Påbörjat utskick till boende
på Jordö/Almö med information om att området används i
sommar.
Ingen arbetshelg ännu genomförd i Mörbylånga, helgen 1214 maj är inbokad. Tillsyn av fastigheter, dock ställt in
arbetsdagar då för många fått förhinder.
Marcus har suttit lite på sin kammare och funderat på hur vi
utvecklar Almö främst då på en ev. lokal. Samma sak med
Henrik rörande Mörbylånga. Marcus har fått in offert på
manskapsbodar till Almö.
Arbetsdag på Almö 7 maj.
Förrådet: Förrådet i Kalmar, planerad rensning lördag 10
juni.
6/Informationsgruppen
Inget att ta upp.
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7/Inspirationsgruppen
Inspirationsgruppen har genomfört Geocachinghajk med ca
22 deltagare från 3 kårer. Dem har börjat planera en
sommaravslutning och gått igenom riktlinjerna för Ofog i
skog samt börjat planera för drakflygardagen som kommer
vara i höst.
Hajk på bike kommer att köras i Bräkne-Hoby med omnejd.
Förläggning som tidigare i tält i Hoby ekbacke
(hembygdsparken) med tillgång till toaletter. Mer info
kommer ifrån arrangerande kårer.
Planerade framtida arrangemang:
Trollhajk 19-21/5
Sommaravslutning 11/6
Utbildning: Leda avdelning del 1, Redo för naturen
Drakflygardag i Färjestaden preliminärt 7/10
Distriktsstämma 22/10
Utbildning: Leda avdelning del 2. (inget datum)
Ev. julavslutning 10/12
8/Kårer/Faddrar
En enkät har skickats ut till kårerna.
9/Utvecklingskonsulenterna
Dem kommer att vara aktiva på Trollhajken.
§ 55

KUMULUS

Marcus Svensson har varit på Kumulus årsmöte. Oscar
Sundås har avgått som ordförande och sitter nu med i
årets Valberedning.

§ 56

VALBERDEDNINGEN

Marcus Svensson har dragit igång årets valberedning.
Haft kontakt med Rockneby, Trekanten och Smedby.
Har haft möte med Kyrkhult och Jämshög 27/4. Pelle från
Kyrkhult är sammankallande.
Ej fått kontakt med Öjaby, Rottne och Tallhagen.

§ 57

TELEFONERSÄTTNING
TILL STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen beslutar
att varje styrelseledamot har rätt till telefonersättning på
300 kr/år och DO och Vice DO har rätt till en
telefonersättning på 500 kr/år. När så ansöks som utlägg.

§ 58

FRÅGA OM
MILERSÄTTNINGAR
OCH MÖJLIGHET TILL
ÖKNING

En ökning av milersättningen skulle orsaka kontroll med
skatteverket och vi blir då skyldiga att lämna
kontrolluppgift om detta.
Man kan lämna förslag till stämman att vi ska följa
skatteverkets regler vid en ev. höjning.
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§ 59

FRÅGA OM ÖKNING
AV FONDEN FÖR
BIDRAG

Detta går inte då det är ett beslut taget på stämman.
Erling skriver en motion om ärendet till stämman.
Vi har aldrig slagit i taket på denna post tidigare år.

§ 60

DIREKT KÅRSTÖD

Se Marcus Svenssons förslag. Åter på remiss till nästa
möte.

§ 61

REKRYTERING
½
AV
FUNKTIONÄRER TILL
ARBETSGRUPPERNA

Det kan finnas med i nyhetsbrevet som skickas ut till alla
medlemmar. Via valberedningen: Den som inte vill sitta i
styrelsen bör få frågan om dem kan tänka sig att vara
med i en arbetsgrupp. Via hemsidan i form av någon
reklam– Marcus Svensson kollar upp det. Samt att alla
funderar vidare till nästa möte.

§ 62

INKÖP AV NY
GRÄSKLIPPARE TILL
MÖRBYLÅNGA

Förvaltningsgruppen önskar inhandla en Klippo Comet SH
för 7295 kr.
Styrelsen beslutar
att på förvaltningsgruppens förslag inhandla en Klippo
Comet SH för 7295 kr. Henrik åtar sig ombesörja inköp.

§ 63

RÖD, GRÖN, GUL LISTA Denna punkt bordläggs till nästa möte i inväntan på svar
ÖVER KÅRER
från utskickad enkät till kårerna.

§ 64

KOMMANDE
ARRANGEMANG

DM i Karlskrona, Stumholmen 6/5
Arbetsdag på Almö 7/5
Arbetshelg Mörbylånga 12-14/5

§ 65

ÖVRIGT

Verksamhetsberättelsen behöver kompletteras.

§ 66

AVSLUTNING

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

___________________________
Ordförande Henrik Bodenhem

___________________________
Justerare Erling Karlsson

___________________________
Mötessekreterare Christoffer Persson
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