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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2018-12-08 i Ronneby vid
Frälsningsarméns lokal.
Närvarande

Ej närvarande

Henrik Bodenhem
Sixten Karlsson
Malin Lindh
Linnea Sohlberg Olsson
Christoffer Persson
Felix Strandberg
Hugo Lindahl
Sophie Karlsson
Marcus Svensson
Erling Karlsson
Tobias Bernhardsson
Nicklas Johansson
Stefan Rehberg

Ordförande
Adjungerad
Adjungerad
Kassör

Cina Persson

Anmält förhinder

DURK-representant

Adjungerad

§ 133

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 134

Val av mötessekreterare Styrelsen beslutar
att utse Sixten Karlsson till mötessekreterare.

§ 135

Val av justerare

Styrelsen beslutar
att utse Malin Lindh att tillsammans med ordförande
justera mötesprotokollet.

§ 136

Godkännande av
dagordningen

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 137

Föregående mötes
protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna föregående styrelseprotokoll från 2018-1024 och från 2018-09-18 samt från 2018-08-19
och
att lägga dessa till handlingarna.

§ 138

Inkommen post

Genomgång av inkomna skrivelser.

§ 139

Rapporter

1/AU Bidragsansökningar har gjorts till distriktsstyrelsen,
inget mer att rapportera.
2/DURK Två arrangemang är planerade, Video Mat och
Mys samt en vårhajk i Mörbylånga. Hugo tar över som
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ansvarig då Kalle har avskrivits som ansvarig. Felix är nu
ordförande för DURK
3/Ekonomi Balansräkningen för månadens ekonomi finns
att ta del av på Onedrive. Vi ligger för tillfället på plus
och en sammanställning av evenemangens utgifter har
efterfrågats.
4/Förvaltningsgruppen
Tallhagen: Förvaltningsgruppen har gått igenom arkivet
på Tallhagen och sparat handlingar från tidigare år.
Almö: Vattenpumpen på Almö har försvunnit. Loffe ska
kontaktas för information om vad som kan ha hänt den.
Mörbylånga: Inget nytt från Mörbylånga denna månad
5/Informationsgruppen Stugan i Mörbylånga har en sida
på stugnet som ska uppdateras då den nuvarande länken
är inaktiv.
Den nya hemsidan för distriktet är under konstruktion.
Foton på de nya styrelsemedlemmarna ska tas till
upptakten nu i januari.
6/Inspirationsgruppen Stefan från Bräkne Hoby scoutkår
presenterar ett samarbetsförslag i vilken en förbättring av
Inspirationgruppens arbete rekommenderas. Detta förslag
innebär att gruppens arbete görs inte genom endast att
organisera arrangemang men också genom delning av
information, material och ytor för aktiviteter. Erling
kommer att framställa ett förslag på denna Inspirationgrupps nya utformning till upptakten i januari.
Planeringen för DM år 2019 har påbörjats samt en till
Geocaching Hajk är under planering.
Inspirationsgruppen är igång med att kontakta de kårer
som ska arrangera denna omgång av DM.
7/Kårer/Faddrar Af Chapman: Brist på upptäckare och
äventyrare, annars är läget bra.
Inget mer att rapportera
8/Läger Nu efter årets läger, Legend 2018 kommer en
utvärdering att utföras av de grupper som arrangerade.
Generellt har intrycket varit att lägret har gått bra. LÄKO
kommer mötas för en utvärdering nu i vår.
9/Utvecklingskonsulent De nya utvecklingskonsulterna
uppfattas göra ett väldigt gott intryck, de har bra närvaro
och gör ett positivt arbete.
10/Övrigt Inget övrigt att rapportera.
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§ 140

Sjöhajk vartannat år?

Chapman respektive Karlshamn har uttryckt intresse för att
driva en sjöscoutshajk vartannat år. Erling har föreslagit
sig till att utreda detta. En grundplåt i ekonomiskt stöd
från styrelsen till detta arrangemang rekommenderas.
Styrelsen beslutar att Erlings utredning tillåts att gå
vidare.

§ 141

Utbildning i
styrelsearbete

Styrelsen diskuterar möjligheterna att ha en utbildning i
styrelsearbete. Kurser som “Leda lokalt” från Sensus
rekommenderas samtidigt som Scouternas folkhögskola
erbjuder en kurs som heter “Leda Kår”. Den föreslagna
utbildningen rekommenderas att vara på 1-2 kurstillfällen.
Malin Lindh har en kontakt på Sensus i Kalmar.
Styrelsen beslutar att låta Malin undersöka underlag tills
nästa mötestillfälle.

§ 142

Ansökt kursbidrag

Vilhelm Karlsson har eftersökt 3000 kr i kursbidrag för en
avslutad kurs i Värdebaserat ledarskap.
Styrelsen beslutar att bevilja detta bidrag.

§ 143

Extrainsatt
distriktsstämma

Styrelsen beslutar att hålla ett Extra distriktsstämman den
30 mars 2019 i Emmaboda scoutkårs lokaler i Emmaboda.

§ 144

Kommande
arrangemang

Helgen 25-27 Januari 2019 kommer upptakten samt
första mötet för den nya styrelsen att äga rum.
År 2020 planerar sjöscouterna att ha ett evenemang i
Dacke Scoutdistrikt.
Adventsmingel den 10 och 17 december 2018 kommer att
äga rum.

§ 145

Övriga frågor

Inga övriga frågor att rapportera.

§ 146

Avslutning

Ordförande avslutar mötet cirka 13:37.

___________________________
Ordförande Henrik Bodenhem

___________________________
Justerare Malin Lindh

___________________________
Sekreterare Sixten Karlsson
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