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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2018-01-21 i Mörbylånga scoutgård,
Mörbylånga.
Närvarande

Henrik Bodenhem
Marcus Svensson
Nicklas Johansson
Linnéa Sohlberg Olsson
Sophie Karlsson
Cina Persson
Erling Karlsson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Ej närvarande

Tobias Bernhardsson
Marcus Carlsson
Christoffer Persson
Hugo Lindahl
DURK representant

Anmält förhinder
Anmält förhinder
Anmält förhinder
Anmält förhinder
Ej anmält förhinder

§ 10

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 11

Val av mötessekreterare Styrelsen beslutar
att utse Nicklas Johansson till mötessekreterare.

§ 12

Val av justerare

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

§ 13

Godkännande av
dagordningen

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 14

Föregående mötes
protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna föregående styrelseprotokoll från 2017-1210 och
att lägga det till handlingarna.

§ 15

Inkommen post

Genomgång av inkomna skrivelser.

§ 16

Rapporter

1/AU
Inget att rapportera.
2/DURK
DURK har det knapert med folk.
Sophie Karlsson och Henrik Bodenhem pratar med Hugo
Lindahl om fortsatt arbete med DURK.
3/Ekonomi
Årsbokslutet för 2017 är inte helt klart.
Resultatet för 2017 är ett överskott på drygt 153 000.
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Vi har en förfallen obetald kundfaktura. Linnéa Sohlberg
Olsson skickar ut påminnelse.
Under 2017 har vi nyttjat förvaltningsfonden med lite
drygt 16 000 kr.
Mörbylånga har kostat oss lite drygt 42 000 kr under
2017, intäkter uppgår till 61 100 kr.
Almö har genererat ett överskott på 80 kr, 2017.
4/Förvaltningsgruppen
Almö: Marcus Svensson kontaktar Länsstyrelsen under
februari månad om Bräkne Hobys övertagande av
lägerplatsen.
Mörbylånga:
Har inkommit en del förfrågningar om att få hyra stugan.
Inga arbetshelger är inplanerade.
5/Informationsgruppen
Nyhetsbrev till alla medlemmar i distriktet som har
mailadress registrerad i Scoutnet är planerat att skickas ut.
6/Inspirationsgruppen
Inspirationsgruppen har brist på folk.
Geocachinghajk i april.
DM i maj.
7/Kårer/Faddrar
En ny temperaturmätning av kårerna skickas ut kommande
vecka.
8/Läger
Planeringen fortskrider. Saknas fortfarande en
matansvarig.
Baserat på intresseanmälan beräknas det bli ca 2 000
deltagare.
9/Utvecklingskonsulent
Inget nytt att rapportera.
10/Övrigt
Ny punkt i dagordningen men inget att rapportera om just
nu.
§ 17

Verksamhetsberättelse
2017

Henrik Bodenhem skickar materialet till Nicklas Johansson
som sammanställer. Klart senast 3 mars.

§ 18

Former för
styrelsemötena,
kallelser, dagordningar,

Styrelsen beslutar att kallelser skickas ut omgående för
hela året. Då det står i stadgarna att ordförande skall
göra detta. Dagordning skickas ut senast 5 dagar innan
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rapporteringar,
beslutsuppföljning

styrelsemötet. Rapporteringar från de olika grupperna
skall vara Nicklas Johansson tillhanda senast två veckor
innan för att styrelsemötena skall gå snabbare. Marcus
Svensson och Nicklas Johansson ansvarar för att beslut följs
upp.

§ 19

Fastställande av
riktlinjer för
rekryteringsstöd
(tidigare direkt kårstöd)

Styrelsen beslutar att fastställa policytillägget för
rekryteringsstöd enligt bilaga.

§ 20

Uppdatering av
bidragspolicyn

Styrelsen beslutar att
lägga till ett nytt bidrag i bidragspolicyn. 1 ledare per
påbörjat 15-tal scouter. Utbetalningar sker till kåren efter
genomfört läger. Ledaren måste vara medlem i Dacke
scoutdistrikt och skall ha gått Trygga möten utbildningen.
Se mer i den uppdaterade bidragspolicyn.

§ 21

Lägga
inspirationsgruppen
vilande

Styrelsen beslutar att
Lägga inspirationsgruppen vilande. Henrik Bodenhem
skriver ett informationsbrev ut till kårerna.

§ 22

Valberedning 2018

Följande kårer ingår i valberedningen i år: Nybro scoutkår,
Emmaboda scoutkår, Falkens scoutkår, Lyckeby scoutkår,
Rödeby scoutkår, Lessebo scoutkår och Sölvesborg scoutkår
KM. Nicklas Johansson och Christoffer Persson kallar till ett
första möte i mars/april.

§ 23

Kommande
arrangemang

Geocaching 6 april.
DM 5 maj.
DST 21 oktober.

§ 24

Övrigt

Norra Smålands scoutdistrikt kallar till årsmöte 10 mars i
Vetlanda. Dacke scoutdistrikt åker med en grupp.
Henrik Bodenhem kontaktar arbetsförmedlingen i Kalmar
om ev hjälp på sommarlägret.

§ 25

Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

___________________________
Ordförande Henrik Bodenhem

___________________________
Justerare Linnéa Sohlberg Olsson

___________________________
Sekreterare Nicklas Johansson
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