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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2018-10-24 via telefonmöte.
Närvarande

Henrik Bodenhem
Marcus Svensson
Nicklas Johansson
Hugo Lindahl
Erling Karlsson
Sophie Karlsson
Cina Persson
Tobias Bernhardsson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Ej närvarande

Christoffer Persson
Linnéa Sohlberg Olsson

Suppleant
Kassör

§ 116

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 117

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

§ 118

Val av justerare

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

§ 119

Godkännande av
dagordningen

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 120

Föregående mötes
protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna föregående styrelseprotokoll från 2018-0925 på nästkommande styrelsemöte.

§ 121

Inkommen post

Genomgång av inkomna skrivelser.

§ 122

Rapporter

1/AU
Beslutade att Dacke står för kostnaderna för trycksakerna
som delades ut på sommarlägret och distriktsstämman.
2/DURK
DURK har en träff inplanerad helgen efter
Demokratijamboreen.
3/Ekonomi
Inga stora händelser i september, distriktet gör ett
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underskott för månaden med cirka 5000 kronor men
ackumulerat under året har vi ett överskott på cirka
174000 kronor.
Ett par bidrag som skulle betalats ut i våras har nu
betalats ut.
Distriktet har ingått avtal med Loomis. Avtalet innebär
ingen löpande kostnad/avgift, man betalar när tjänsten
utnyttjas. Anledningen till detta avtal är framförallt för att
kunna hantera (sätta in) kontanterna från Legend2018,
men även inför kommande läger. Vi kopplar avtalet och
därmed insättningarna till det konto som Legend2018 har.
Tanken är att vi ska kunna utnyttja både konto och avtalet
med Loomis till läger och liknande framöver.
4/Förvaltningsgruppen
Almö: Inget nytt angående Länsstyrelsen.
Mörbylånga: Inget nytt att rapportera. En arbetshelg är
inplanerad till 23-25 september.
5/Informationsgruppen
Jobbat med påverkanstorget.
6/Inspirationsgruppen
Inget att rapportera.
7/Kårer/Faddrar
Inget att rapportera.
8/Läger
Kommer bli ett plusresultat.
9/Utvecklingskonsulent
De var glada att få medverka på distriktsstämman. De
kan tänkas att hålla i nästa års distriktsstämma.
10/Övrigt
Bussen till Demokratijamboreen Karlstad är planerad.
§ 123

Datum för upptakten

Styrelsen beslutar
att 25-27 januari 2019 blir datumet för upptakten för
vårterminen 2019.

§ 124

Scoutfrossan

Styrelsen beslutar
att bidra med 5000 kronor till Scoutfrossan. Om pengarna
inte behövs betalas de tillbaka.
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§ 125

Profilkläder,
profilmaterial/reklam

Dags att förnya rollupsen och ta fram nya beachflaggor.
Förslag tas fram till upptakten i Januari. Vi undersöker
samarbete med Sensuskontoren att vi har vårt material
där, lättare för kårer och konsulenter att låna ifrån lokala
kontor.

§ 126

Inspirationsgruppen

Erling Karlsson blir lite form av samordnare och hör med
kårerna, vilka aktiviteter som kårerna redan kör som man
kan köra lite större som distriktsarrangemang.
Jobba lite mot stora kårerna i distriktet och hitta folk till
arrangemang.

§ 127

Tältinköp

Punkten utgår då den inte är aktuell längre.

§ 128

Adventsmingel

27 nov Kalmar, 12 dec Växjö, 17 dec Karlskrona. Klockan
17-21 på samtliga orter. Distriktsstyrelsen medverkar på
samtliga med lite information om kommande aktiviteter.

§ 129

Tillsynsman Mörbylånga

Vi jobbar vidare med förslaget att Mikael från
Färjestaden NSF kan tänkas vara tillsynsman.

§ 130

Kommande
arrangemang

Demokratijamboree 9-11 nov
Adventsmingel 27 nov, 12 dec, 17 dec.

§ 131

Övrigt

Distriktsmästerskap, 4 maj. Arrangörskårer Oskarshamn,
Ålem, Rockneby, Lindsdal, Trekanten, Nybro scoutkår.
Jota-Joti kolla med Färjestadens scoutkår om vi kan hänga
på nästa år.

§ 132

Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

___________________________
Ordförande Henrik Bodenhem

___________________________
Justerare Hugo Lindahl

___________________________
Sekreterare Nicklas Johansson
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