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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2018-09-18 i Bergendalska gården
Växjö.
Närvarande

Ej närvarande

Henrik Bodenhem
Erling Karlsson
Tobias Bernhardsson
Hugo Lindahl
Marcus Svensson
Sophie Karlsson

Ordförande
Suppleant
Suppleant
Ledamot
Vice ordförande
Ledamot

Ann-Catherina Cina Persson
Christoffer Persson
Linnea Sohlberg Olsson
DURK-ledamot
Nicklas Johansson

Anmält förhinder
Anmält förhinder
Anmält förhinder
Ej anmält förhinder
Anmält förhinder

§ 99

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 100

Val av mötessekreterare Styrelsen beslutar
att utse Sophie Karlsson och Marcus Svensson till
mötessekreterare.

§ 101

Val av justerare

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

§ 102

Godkännande av
dagordningen

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av punkten
Scoutfrossan till dagordningen

§ 103

Föregående
mötesprotokoll

Styrelsen beslutar
att bordlägga beslut om föregående styrelsemötes
protokoll.

§ 104

Inkommen post

Genomgång av inkomna skrivelser.

§ 105

Rapporter

1/AU
2/DURK har haft en träff för att planera D-möte.
3/Ekonomi balansen ser bra ut.
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4/Förvaltningsgruppen
Almö: Sophie hör med länsstyrelsen angående avvecklingen
av Dackes del och övertagandet av Almö till Bräkne Hoby
scoutkår.
Mörbylånga: Det finns ett behov av att få hjälp med bland
annat nyckelutlämning. Kanske få hjälp av någon
utomstående. Nicklas rensade hängrännor under upptakten,
diskussioner om olika möjligheter att utveckla Mörbylånga
som exempel handikappanpassad toa, avverka träd och att
anlägga vindskydd.
5/Informationsgruppen utvecklar hemsidan i den nya
plattformen.
6/Inspirationsgruppen ingen aktivitet behöver få in fler
personer i gruppen.
7/Kårer/Faddrar Inget att rapportera.
8/Läger Bra lägervecka, rapport på ekonomin är ej klar
men det blir ett plusresultat.
9/Utvecklingskonsulent Linnea var på besök under DURK’s
D-möte samt Span på stan och kommer delta under
Fångarna på slottet samt Distriktsstämman då även Adam
kommer delta.
10/Övrigt
§ 106

Scoutfrossan.

Östra regionala utbildningsgruppen har kommit fram med
ett koncept på en utbildningshelg med flera olika
utbildningar, diskussion om distriktet skall stå för Dackes
medlemmar för helgen. Detta kommer dock att kräva en
höjning i budget för bidrag.

§ 107

Stämman

9.1 stadgetillägg Henrik har skrivit om texten till mer
tydlig formulering
9.2 budget 2019. Genomgång av budgeten.
Styrelsen föreslår att höja bidragsdelen för att finansiera
scoutfrossan. Styrelsen ansåg även att det är viktigt att
förklara för stämman varför de pengar som ligger som
förslag att föra över till förvaltingsfonden skall flyttas.
9.3 Genomgång av verksamhetsplanen.
Styrelsen beslutar
att lägga fram handlingarna som diskuterats till stämman.
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§ 108

Arbetsgruppen
arvodering

Styrelsen har endast sett ett utkast från arbetsgruppen
vilket kommer leda till att någon proposition inte kan
läggas fram till stämman.

§ 109

Övriga
ö
förberedelser till Tobias lovar informera om scoutfrossan under stämman.
stämman 2018
Diskuterat valberedningens förslag på styrelse för 2019.
Marcus ordnar med fika, mat och mötesordförande.

§ 110

Buss
b demokratijamboree Fråga om att dela på avgiften för hyrning mellan Dacke
och NSF lika med avseende på antalet som åker från
vartdera distrikt.
Påminnelse om bussen till demokratijamboree och
överlåtes av mandat till andra kårer.

§ 111

Bidragsansökan

Ansökan godkänd för AF Chapman och Kyrkhult.
Rottne scoutkår ansökt om bidrag för utveckling av kår
godkänns och hänvisas till Sensus för böcker till nya
ledare.

§ 112

Forsfararna
bidragsansökan

Ej beviljat på grund av inställt arrangemang

§ 113

Kommande
arrangemang

D-ting
Ledar-kår
Distriktsstämman

§ 114

Övriga frågor

Stugkatalog uppdaterad – kommer på hemsidan
Med möjlighet att ha bild på stugan samt planritning av
stugan.

§ 115

Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

___________________________
Ordförande Henrik Bodenhem

___________________________
Justerare Hugo Lindahl

___________________________
Sekreterare Sophie Karlsson

___________________________
Sekreterare Marcus Svensson
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