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Protokoll
Protokoll fört vid Dacke scoutdistrikts distriktsstämma i Växjö scoutkårs lokaler på Bergendalska
gården söndagen den 22 oktober 2017.
§1

STÄMMAN ÖPPNAS

Distriktsordförande Henrik Bodenhem hälsade alla
välkomna och öppnade mötet.

§2

FASTSTÄLLANDE AV
RÖSTLÄNGDEN

Efter justering framkom att av 117 röstberättigade fanns
41 närvarande.

§3

INFORMATION OM
MÖTESFORM

Ordförande informerade om att elektroniskt
påverkanstorg var mötesformen för årets distriktsstämma.

§4

VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Till mötesordförande valdes Cornelia Kronlund, BräkneHoby scoutkår.

§5

VAL AV TVÅ JUSTERARE Till att justera dagens protokoll valdes Mariann
TILLIKA RÖSTRÄKNARE Salomonsson, Grimslöv scoutkår och Jörgen Nordman,
Växjö scoutkår.

§6

FRÅGA OM DISTRIKTSSTÄMMAN BEHÖRIGEN
SAMMANKALLATS

Kallelsen skickades ut 20 augusti. Handlingarna skickades
ut den 1 oktober, vecka 39 via mail till samtliga kårer.
Stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§7

FASTSTÄLLANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN

Stämman beslutade att fastslå föredragningslistan.

FÖREDRAGNING AV
VERKSAMHETSBERÄTTELSE, RESULTAT- OCH
BALANSRÄKNING OCH
REVISIONSBERÄTTELSE
FÖR 2016

Följande handlingar avseende verksamhetsåret 2016 är
utskickade och anses därmed föredragna:
- Verksamhetsberättelse för 2016.
- Resultat- och balansräkning för 2016.
- Revisorernas berättelse över distriktsstyrelsens
förvaltning.

§8

Stämman beslutade
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2016.
§9

FASTSTÄLLANDE AV
Stämman beslutade
RESULTAT- OCH
att fastställa resultat- och balansräkningen för 2016 och
BALANSRÄKNING SAMT att bevilja ansvarsfrihet för 2016 års styrelse.
BEVILJANDE AV
ANSVARSFRIHET FÖR
2016
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§ 10

BESLUT MED
ANLEDNING AV 2016
ÅRS RESULTAT

Stämman beslutade
att balansera resultatet i ny räkning.

§ 11

BEHANDLING AV
MOTIONER OCH
PROPOSITIONER TILL
DISTRIKTSSTÄMMAN

Motion 1: Motion 1 ”Motion till Dacke Scout
distriktsstämma 2017 angående ändring i: Policy för
bidrag till arrangemang”
Patricia Sahlberg inkom med ett ändringsyrkande: Om att
kårerna ska kunna söka bidrag för sina ledare till
arrangemang som distriktet står bakom i förtid.
Stämman beslutade
att kårerna ska kunna söka bidrag för sina ledare till
arrangemang som distriktet står bakom i förtid.
Jonas Adolfsson inkom med ett ändringsyrkande:
att avslå motionen och uppdra åt styrelsen att ta tillvara
motionärernas intentioner i en omarbetad bidragspolicy
som skall börja gälla från 1 januari 2018.
Stämman beslutade
att avslå motionen och uppdra åt styrelsen att ta tillvara
motionärernas intentioner i en omarbetad bidragspolicy
som skall börja gälla från 1 januari 2018.
Motion 2: ” Arvode för distriktsordförande, distriktskassör
och distriktssekreterare.”
Stämman beslutade
att avslå motionen
samt
att utse en arbetsgrupp bestående av Jonas Adolfsson,
Jörgen Nordman, någon från Mörrum och minst en av
revisorerna samt, som adjungerad, distriktskassör Linnéa
Sohlberg Olsson, som ska utreda möjligheterna med
arvodering.
Motion 3: ”Ersättning på styrelsemöten för ledamöter”
Stämman beslutade
att motionen avslås. Med ett tillägg för arbetsgruppen i
förra motionen att se över även detta.
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Proposition ett – Framtiden för Almö.
Stämman beslutade
att distriktsstyrelsen ser över möjligheten att överlåta
nyttjanderätten samt alla åtaganden angående Almö
lägerplats till Bräkne Hoby scoutkår och om möjligt
verkställer detsamma.
§ 12

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLAN,
MEDLEMSAVGIFT OCH
BUDGET FÖR 2018
SAMT PRELIMINÄR
MEDLEMSAVGIFT 2019

Äventyrararrangemang.
Med ett medskick från Södermöre att utveckla nuvarande
arrangemang.
Stugkatalog.
Ett medskick till infogruppen att se över en möjlighet att
göra en katalog med inloggning där kårer kan skicka in
sina uppgifter.
DM åldersgrupp.
Ett medskick till DMgruppen att utöka DM till utmanare
också.
DM övernattning.
Ett medskick till DMgruppen. Får gärna erbjuda
äventyrarna övernattning med tillbehör i samband med
DM
DURK.
Ta bort i verksamhetsplanen att Durk inte ska läggas
vilande.
Stämman beslutade
att fastställa verksamhetsplanen för 2018 med
ovanstående tillägg.
Stämman beslutade
att röstlängden justeras till 40 st.
Stämman beslutade
att flytta upp medlemsavgiften i punkten budgeten.
Stämman beslutade
att bifalla budgeten för 2018 med en medlemsavgift på
60:-/år och en preliminär medlemsavgift för 2019 på 60:/år.
att ta bort fotnoten **Löner och sociala avgifter.

§ 13

VAL AV DISTRIKTSORDFÖRANDE

Stämman valde Henrik Bodenhem, Växjö scoutkår till
distriktsordförande (omval ett år).
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§ 14

VAL
V AV ÖVRIGA
LEDAMÖTER OCH
SUPPLEANTER I
DISTRIKTSSTYRELSEN

Stämman valde att gå på valberedningens förslag:
att distriktsstyrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 5
suppleanter men att alla bör närvara på möten.
att till ordinarie ledamöter valdes: Marcus Svensson,
Ronneby FA (omval 2 år), Linnea Sohlberg Olsson,
Emmaboda scoutkår (omval 2 år), Hugo Lindahl, Grimslöv
scoutkår (omval 1 år) samt Nicklas Johansson, Lessebo
scoutkår (nyval 2 år).
samt
att till suppleanter valdes Christoffer Persson, Torhamns
scoutkår och Rödeby scoutkår, (nyval 1 år), Erling Karlsson,
sjöscoutkåren af Chapman, (omval 1 år), Marcus Carlsson,
Rödeby scoutkår, (omval 1 år) och Tobias Bernhardsson,
Nybro scoutkår, (omval 1 år) samt DURK-representant
(nyval 1 år).
Kvarstår ett år, valda 2016-10-30 på två år:
Sophie Karlsson, Ronneby scoutkår, FA, Ann-Catherine
Persson, Torhamn scoutkår.

§ 15

VAL AV REVISORER

Stämman valde Hans Svensson, Dacke distriktskår (omval
två år) som revisor.
Veronica Westman, Kyrkhult scoutkår kvarstår ett år, vald
på två år 2016-10-30.
Revisorssuppleanter:
Stämman valde Torbjörn Söder, Växjö scoutkår (nyval två
år) och Knut Hessbo, Jämshög scoutkår kvarstår ett år vald
på två år 2016-10-30.

§ 16

VAL AV ORDFÖRANDE
OCH ÖVRIGA
LEDAMÖTER I
DISTRIKTETS
VALBEREDNING FÖR
2018

Stämman beslutade:
att valberedningen består av representanter från Nybro
scoutkår, Emmaboda scoutkår, Falkens scoutkår, Lyckeby
scoutkår, Rödeby scoutkår, Lessebo scoutkår, Sölvesborg
scoutkår KM och Rottne scoutkår.
samt
att distriktsstyrelsen är sammankallade till första
valberedningsmötet.

§ 17

ÖVRIGA ÄRENDEN

Inspirationsgruppen söker medlemmar.
Distriktsstämman nästa år föreslås att hållas i Ronneby.
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§ 18

STÄMMAN AVSLUTAS

Distriktsordförande avslutade stämman och tackade för
visat intresse

___________________________
Mötesordförande Cornelia Kronlund

___________________________
Mötessekreterare Nicklas Johansson

___________________________
Justerare Jörgen Nordman

___________________________
Justerare Mariann Salomonsson

Dacke scoutdistrikt • c/o Henrik Bodenhem • Bäckaslövsvägen 22 • 352 35 Växjö
Tel. 0768-681127 • info@dackescout.se
www.dackescout.se

