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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2018-04-07 på Frälsningsarmén i
Ronneby.
Närvarande

Henrik Bodenhem
Marcus Svensson
Linnéa Sohlberg Olsson
Nicklas Johansson
Sophie Karlsson
Hugo Lindahl
Erling Karlsson

Ordförande
Vice ordförande
Kassör närv. till § 44.10
Sekreterare
Ledamot närv. till § 44.10
Ledamot
Suppleant

Ej närvarande

Marcus Carlsson
Tobias Bernhardsson
Christoffer Persson
Cina Persson
DURK-representant

Anmält förhinder
Anmält förhinder
Anmält förhinder
Anmält förhinder
Ej anmält förhinder

§ 38

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 39

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

§ 40

Val av justerare

Styrelsen beslutar
att utse Hugo Lindahl att tillsammans med ordförande
justera mötesprotokollet.

§ 41

Godkännande av
dagordningen

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen med tillägget
§ 47.3 Rottne.

§ 42

Föregående mötes
protokoll

Styrelsen beslutar
att bordlägga föregående mötes protokoll till kommande
styrelsemöte.

§ 43

Inkommen post

Genomgång av inkomna skrivelser.
Kalmar Folkrörelsearkiv höjer kostnaden för arkivet och
skickade med en förfrågning om att använda epost istället
för vanlig post.
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§ 44

Rapporter

1/AU
Henrik Bodenhem och Marcus Svensson tog beslut om att
inte deltaga på scoutledningsträffen. För att det inte ger
distriktet någonting.
2/DURK
Se § 51.
3/Ekonomi
Resultatet ser bra ut. Vi har per siste mars ett överskott på
lite drygt 37 500 kr.
Bokslutet för 2017 är snart klart. 17 april sker revison
med revisorer.
Saknar fortfarande närvarolista för ett antal
arrangemang.
Frågetecken kring hantering av kostnader för ALMÖ.
Vi ska skicka in en ansökan om att bli
deklarationsbefriade i 5 år.
4/Förvaltningsgruppen
Almö: Marcus Svensson har möte 16 april med
länsstyrelsen och Bräkne-Hoby om övertagandet till
Bräkne-Hoby.
Mörbylånga: Henrik Bodenhem har gjort en vårtillsyn. Bytt
batterier i några larmdektektorer.
Förrådet: Marcus Svensson gör en stor inventering av
Emmabodaförrådet 28 april.
5/Informationsgruppen
Nicklas Johansson har sammanställt statsbidragsansökan i
kårerna. Mycket blandade resultat. Han jobbar vidare
med detta.
6/Inspirationsgruppen
Geocaching. 10 scouter plus Tobias Bernhardsson och
Oscar Sundås. Arrangerades i trakterna kring Kalmar och
Öland.
Span på stan datum är på G.
7/Kårer/Faddrar
Trekanten, antingen läggs ner eller inleder samarbete med
Smedby eller Lindsdal.
Nicklas Johansson deltog på Ljungby scoutkårs kårstämma.
8/Läger
Arbetet fortgår.
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9/Utvecklingskonsulent
Henrik Bodenhem och Linnéa Hansson Henne har haft
telefonmöte.
10/Norra Smålands distriktsstämma
Linnéa Sohlberg Olsson, Marcus Svensson, Nicklas
Johansson deltog och fick lite tips inför Dackes stämma.
Linnéa Sohlberg Olsson är sammankallade i
arbetsgruppen som jobbar vidare med Dackes stämma.
11/Övrigt
Arbetsgruppen för arvodering har informerat styrelsen om
deras arbete hitintills. Arbetsgruppen har uppmanat
styrelsen att förtydliga tankarna bakom svaret på
motionen. Samt se över vilka arbetsuppgifter som kan
vara arvoderingsbara.
Styrelsen skall återkoppla till arbetsgruppen i mitten av
juni.
§ 45

Verksamhetsberättelse
2017

Godkände verksamhetsberättelsen. Se bifogat dokument.

§ 46

Temperaturmätning,
kårerna

14 kårer svarade den här gången.
Henrik Bodenhem gör en återkoppling till kårerna och
ansvarar för utskick.

§ 47

Bidragsansökningar

1/Kyrkhult
Styrelsen beslutar att
betala ut önskat bidragsanspråk förutsatt att det blir 16
scouter från kåren som åker. Betalas ut efter lägret. 2700
kr. (2x1350 kr)
2/Växjö
Styrelsen beslutar att
betala ut kursavgiften på 4500 kr (1500 x 3) styrelsen
beviljar ej bidrag för sökta resekostnader med hänvisning
till nu gällande bidragspolicy.
3/Rottne
Styrelsen beslutar att
betala ut 5000 kr för rekrytering. Behövs mer pengar så
får Rottne komma in med en ny bidragsansökan.

§ 48

GDPR

Vi bordlägger punkten till nästkommande styrelsemöte.

§ 49

DM-gravyrplatta

Styrelsen beslutar att
distriktet köper in graverade plattor till vandringspriset.

§ 50

Kommande
arrangemang

DM 5 maj.
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§ 51

§ 52

Övrigt
DURKrepresentant –
nationellträff i maj

Hugo Lindahl och Simon Nordman åker till träffen i
Stockholm.

Sensus årsmöte

3 maj, Vimmerby. Anmälan senast 20 april.

Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

___________________________
Ordförande Henrik Bodenhem

___________________________
Justerare Hugo Lindahl

___________________________
Sekreterare Nicklas Johansson
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