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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2017-06-10 i Tallhagens scoutkår,
Kalmar.
Närvarande

Henrik Bodenhem
Marcus Svensson
Nicklas Johansson
Linnea Sohlberg Olsson
Filip Karlsson
Erling Karlsson
Michelle Olsson

Ordförande
Vice Ordförande
Justerare
Kassör
Ledamot
Suppleant ledamot
Adjungerad

Ej närvarande

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

Anmält förhinder
Ej anmält förhinder
Anmält förhinder
Anmält förhinder
Anmält förhinder

§ 67

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 68

VAL AV
MÖTESSEKRETERARE

Styrelsen beslutar
att utse Marcus Svensson till mötessekreterare.

§ 69

VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar
att utse Nicklas Johansson att tillsammans med ordförande
justera mötesprotokollet.

§ 70

GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 71

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Styrelsen beslutar
att bordlägga beslut till nästkommande styrelsemöte.

§ 72

INKOMMEN POST

Eon information om en ökning av priser. Erbjudande om
extra försäkring till den inköpta gräsklipparen.
Landstinget Kalmar har begärt in komplettering av
ansökningshandlingar då det saknas
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016.
Styrelsen beslutar att inte teckna extra försäkringen och
att komplettera ansökningshandlingarna till Landstinget
Kalmar och att lägga all inkommen post till handlingarna.

§ 73

RAPPORTER

1/Administration
Inget att rapportera mer än att idag efter mötet skall det
rensas i distriktsarkivet/förrådet hos Tallhagens scoutkår.
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2/AU
Har tagit beslut om att följa den rekommendation och dom
förslag på personer till LÄKO 2018 ifrån Arbetsgruppen för
bildande av LÄKO 2018.
3/DURK
Ingen rapport eller information har inkommit mer än att Isles
of Greed blir inställt på grund av för få funktionärer.
4/Ekonomi
Ekonomin är god. Vi har nu helt avslutat allt som har med
arbetsgivarhandlingar och avgifter att göra.
5/Förvaltningsgruppen
Mörbylånga: Gräsklipparen klipper bra. Uthyrningarna löper
på bra. Arbetshelg och vi fixade lite inför uthyrningssäsong
röjde ris, klippte gräs, mm. Lite löpande diskussioner om
framtiden för anläggningen förs till och från.
Almö: Vattenrännan lagad.
6/Informationsgruppen
Inget att rapportera men en del diskussioner sker ikväll och
utvecklingsarbetet kommer ske snart.
7/Inspirationsgruppen
Sommaravslutningen ställdes in på grund av för få
deltagare.
8/Kårer/Faddrar
Inget att ta upp.
9/Utvecklingskonsulenterna
Inget att ta upp.
§ 74

VALBEREDNINGEN

Arbetet löper på bra. Inget slutgiltigt besked ännu.

§ 75

DIREKT KÅRSTÖD

Inget klart till mötet men lite diskussion.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt AU att upprätta en temporär policy för att
kårer ska kunna ansöka om Direkt kårstöd inför
rekryteringen i höst.
att det på upptakten i höst tas beslut om en policy för
Direkt kårstöd.

§ 76

RÖD, GRÖN, GUL LISTA

Vi har fått in enkätsvar ifrån kårerna. Utifrån detta ser vi
bland annat att rekrytering av vuxna behövs. AU ska
uppdatera listan utifrån svaren på enkäten.
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Styrelsen beslutar att i samband med kårträff i höst köra
en workshop för vuxenrekrytering.
§ 77

REKRYTERING AV
FUNKTIONÄRER TILL
ARBETSGRUPPERNA

Beslut och diskussion skjuts till nästa möte. Men att ta med
är att vi måste bli bättre på att be om hjälp ifrån kårer
och scouter för punktinsatser och kortare projekt.

§ 78

KOMMANDE
ARRANGEMANG

Jamboree 17.

§ 79

ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen hälsar Nicklas Johansson hjärtligt välkommen
tillbaka i rätt distrikt och hoppas det är permanent.

§ 80

AVSLUTNING

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

___________________________
Ordförande Henrik Bodenhem

___________________________
Justerare Nicklas Johansson

___________________________
Mötessekreterare Marcus Svensson
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