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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2017-09-03 i Scoutvägen 2,
Mörbylånga.
Närvarande

Henrik Bodenhem
Linnea Sohlberg Olsson
Marcus Svensson
Filip Karlsson
Nicklas Johansson
Erling Karlsson
Sophie Karlsson (via länk)

Ordförande
Kassör
Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Ledamot

Ej närvarande

Cina Persson
Christoffer Persson
Marcus Carlsson
Tobias Bernhardsson
Hugo Lindahl
DURK Representant

Meddelat förhinder
Meddelat förhinder
Meddelat förhinder
Meddelat förhinder
Meddelat förhinder
Ej meddelat förhinder

§ 81

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 82

VAL AV
MÖTESSEKRETERARE

Styrelsen beslutar
att utse Marcus Svensson till mötessekreterare.

§ 83

VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar
att utse Linnea Sohlberg Olsson att tillsammans med
ordförande justera mötesprotokollet.

§ 84

GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen med tillägget
§ 81 - Nästa styrelsemöte.

§ 85

FÖREGÅENDE MÖTES
PROTOKOLL

Styrelsen beslutar
att godkänna föregående styrelseprotokoll från 2017-0429 och styrelseprotokoll från 2017-06-10 samt
att lägga dessa till handlingarna.

§ 86

INKOMMEN POST

Genomgång av inkomna skrivelser.

§ 87

RAPPORTER

1/Administration
Inget att rapportera.
2/AU
Inget att rapportera.
3/DURK
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Har haft planeringsträffar och planerat arrangemang som
blivit inställda då inga utmanare och Rover dykt upp. DURK
funderar på att lägga sig vilande men ska försöka göra ett
sista ryck nu med D-Möte i Af Chapmans lokaler i
Karlskrona. Dyker ingen upp så lägger dom sig vilande.
4/Ekonomi
Vi har ett överskott då vi inte hunnit med allt vi planerat.
Medlemsavgifterna för hösten har inte fakturerats än samt
utbetalning landstingsbidrag har inte betalats ut än.
Vi lägger en budget men vi går alltid med plus då kårerna
är dåliga på att delta på budgeterade arrangemang samt
söka bidrag ifrån distriktet.
5/Förvaltningsgruppen
Mörbylånga: Uthyrningarna har gått bra, underhåll av mark
och byggnader.
Almö: Två uthyrningar har det varit i sommar. En gång till
Argaladei (svensk friluftsförening) samt en scoutkår ifrån
Essen Tyskland.
6/Informationsgruppen
Uppdatering av hemsida med ny information.
7/Inspirationsgruppen
Har Drakflygardagen den 8/10 i Färjestaden och det
behövs 2-3 funktionärer till då dom är lite dåligt
bemannade. Inbjudan har skickats ut till kårerna.
Distriktet har fått en inbjudan att skicka 2-3 kårer med 1
patrull + ledare till Fjälkinge scoutkår för att delta och se
vad JOTA-JOTI innebär. Finns det några kårer som är
intresserade så är det först till kvarn som gäller.
Erling Karlsson sköter informationsspridning.
Kris i gruppen då det bara är Tobias och Erling kvar samt
Cina, men hon har svårt att vara med p.g.a. sitt arbete. Det
behövs 3-4 st. nya medlemmar i arbetsgruppen för att dra
runt verksamheten. Uppmaning till kårerna har ni några som
är intresserade skicka dom till oss!
8/Kårer/Faddrar
Inget att rapportera.
9/Läger 2018
Henrik Bodenhem har blivit utsedd till lägerchef tillsammans
med Bodil Hansen NSF. Lägret har haft två LÄKO-möten.
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10/Utvecklingskonsulenterna
Ingen ny rapport har inkommit.
§ 88

Valberedningen

Inget nytt förslag för att ersätta Filip Karlsson som ledamot
inför 2018 har inkommit till Valberedningen. Diskussioner
om hur vi kan ändra förutsättningarna till det bättre för
valberedningen och sammansättningen av styrelsen.
Styrelsen beslutar
att Marcus Svensson kontaktar valberedningen med
förslag på 7 ledamöter och 5 suppleanter. Tips till
Valberedningen är att kontakta Nicklas Johansson,
Lessebo scoutkår.

§ 89

Direkt kårstöd

Styrelsen beslutar
att bordlägga punkten till nästa år och
att det skall vara beslutat och aktivt till nästa års
rekryteringskampanj.
att årets pott skjuts till nästa år och läggs på nästa års
pott (vilket blir totalt 120.000kr 2018).
att vi döper om Direkt kårstöd till Rekryteringsstöd.

§ 90

Kårträff och
vuxenrekrytering

Styrelsen beslutar
att Kårträffen 2017 hålls i december och skall innehålla,
information, workshops (bland annat vuxenrekrytering).

§ 91

Röd, grön, gul lista

Styrelsen beslutar
att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte.

§ 92

Rekrytering av
funktionärer till
arbetsgrupper och
styrelse

Styrelsen beslutar att göra reklam för att vara med i
arbetsgrupper och styrelse genom brevutskick, sms, sociala
medier, annonsering.

§ 93

Förslag på budget för
2018 och förslag på
verksamhetsplan för
2018

Styrelsen har tagit fram förslag på verksamhetsplan och
budget som skall finjusteras av kassör till nästa möte att
lägga till beslut för DST 2017.

§ 94

Nästa styrelsemöte

Många har fått förhinder den 30/9 så styrelsen beslutar
att flytta nästa styrelsemöte ifrån den 30/9 i Bergkvara
till den 26/9 i Växjö kl. 17:00.

§ 95

KOMMANDE
ARRANGEMANG

Älghornsjakten 2017, Leda avdelning, Redo för naturen,
Hike på bike.

§ 96

ÖVRIGA FRÅGOR

Informera kårerna om Hoppkul i Astrid Lindgrens värld.

§ 97

AVSLUTNING

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.
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___________________________
Ordförande Henrik Bodenhem

___________________________
Justerare Linnea Sohlberg Olsson

___________________________
Mötessekreterare Marcus Svensson
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