PROTOKOLL NR 5/12
STYRELSESAMMANTRÄDE 2012-04-24
Scoutkansliet, Fridhemsgatan 8
Närvarande:

Frånvarande:

Adjungerad:

Björn Palm
Johanna Lindeberg
Leif Engman
Andreas Larsson
Åsa Claar
Eva Dahlbäck
Lars Sporrong
Elin Wikander

Kerstin Ejderby Larsson
Hannes Brattgård

Magnus Wallström

1

Mötets öppnande
Eva förklarar mötet öppnat.

2

Godkännande av dagordning
Förslag om att tillföra p. 5.1 Ekonomistämman
Styrelsen beslutar
att
godkänna dagordningen med den föreslagna ändringen.

3

Val av sekreterare och justerare
Styrelsen beslutar
att
välja Magnus till sekreterare
att
utse Åsa till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

4

Föregående protokoll
Protokoll 4/12 gås igenom
Styrelsen beslutar
att
godkänna protokoll 4/12
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5

Pågående projekt
5.1 Ekonomistämman
Eva rapporterar att stämman avlöpte bra.
5.2 Roslagens dag
Genomgång av anmälningsläget. Kansliet skickar anmälningslistan till Leif
5.3 Kårbesök
Leif och Björn ska besöka Östhammars scoutkår under maj. Till nästa DS-möte
skall samtliga sammanställa de besök de genomfört, för att besluta om fortsatt
inriktning av arbetet.
5.4 Webbplatsen
Inget att rapportera.
5.5 Ny organisation
Eva rapporterar från regionens DO-träff. K/M deltog, men inte Södertörn.
Gunilla Jägdahl har utrett hur Landstingsbidraget fördelas i regionen. Alla SSFdistrikt i regionen delar på ett grundbidrag.
Hemuppgiften från det gemensamma DS-mötet skall vara klar senast den 10
maj. Distrikten är överens om att lägga propositioner till respektive stämma
2012 om utökat regionssamarbete.

6

Rapporter
6.1 Läget på kårerna
Styrelsens medlemmar rapporter från olika kårer.
6.2 Utbildning
RUS har haft möte där bl.a. framtida struktur i gruppen diskuterades. Träff för
ledarna för Ledarutbildning BAS hålls den 15 maj. Vårens SLUG ställdes in
p.g.a. för få anmälda.
RUS ska upprätta en skrivelse till Scouterna Riksorganisationen rörande behovet
av en central funktion för utveckling av scoututbildningar.
6.3 Kårutveckling
Åsa rapporterar om förbättring av checklistorna för kårutveckling.
6.4 Arrangemang
Leif rapporterar att han närvarat på Scouternas Dag för att samla idéer till
Kruthornet. Roslagens Dag-gruppen höll möte under påsken. Sex kårer var
representerade. Arbetet har kommit bra igång och gruppen räknar att vara färdig
med sitt arbete under våren.
6.5 Information
Senaste numret av Skutposten har lämnats till tryckeriet. Elin efterlyser fler
skribenter till distriktets blogg.
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6.6 Husarö
Andreas rapporterar från möte med Husaröstiftelsen. Stiftelsen har ansökt om
medlemskap i Scouterna Riksorganisationen.
Det finns ambition att genomföra tre konfirmationsläger under 2012.
6.7 Distriktsledning
Efter inventering i Annexet konstateras att en hel del av det som sparats genom
åren kan avyttras. Diskuterades arkivering av distriktets handlingar. Gunilla
Jägdahl kommer ingå i regionens DO-grupp som kansliets representant i arbetet
med regionssamarbetet.
6.8 Utmanar/Rover
AU planerar för en filmkväll för distriktets Utmanare.
Inbjudan till årets Försmak ska mejlas till Äventyrare födda -97, Äventyrarledare
och Kårordförande genom kansliets försorg.
UTM-AU önskar en handkassa för småutgifter.
Styrelen beslutar
att
i samråd med Gunilla upprätta en handkassa uppgående till 500:-.
6.9 Ekonomi
Ärenden bordlagda vid föregående DS-möte:
- Ansökan från Freddy Laurell om bidrag till Explorer Belt,
- Ansökan från Waxholms scoutkår om bidrag till Treklöver-Gilwellutbildning.
Styrelsen beslutar
att
tilldela Freddy Laurell, Österåkers scoutkår, ett bidrag om 5000:- för
genomförande av Explorer Belt. Lars kontaktar Freddy med besked och
villkor bidraget.
att
tilldela Waxholms scoutkår ett bidrag om 5000:- ur Kårpengen för tre av
kårens ledares deltagande i Treklöver-Gilwellutbildningen. Åsa Claar
deltog inte i denna del av beslutet.
Budgeten för höstens stämma uppgår till 3000:Nuvärdet på fonden är 95113:7

Inkomna skrivelser/post
Styrelsen går igenom inkommen post och lägger den till handlingarna.

8

Övriga frågor
Några av distriktets kårer firar jämna årsjubiléer under 2012, bl.a. Norra Lidingö
sjöscoutkår som firar 90-årsjubileum den 13 maj.
Styrelsen beslutar
att
uppvakta med presentkort giltigt för en kurs i regionens regi.

9

Nyhetsbrevet
Elin lämnar manus till Mattias.

10

Att-göra-listan
Listan gicks igenom
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11

Kommande möten
DS 22/5
Lång-DS 7-9/9 på Husarö

12

Mötet avslutas
Eva förklarar mötet avslutat.

__________________________
Ordförande: Eva Dahlbäck

______________________________
Justerare: Åsa Claar

__________________________
Sekreterare: Magnus Wallström
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