PROTOKOLL NR 5/2013
STYRELSESAMMANTRÄDE 2013-04-09
Scoutkansliet i Örnsberg
Närvarande:

Frånvarande:

Adjungerad:

Eva Dahlbäck
Jessica Tressfeldt
Johanna Lindeberg
Lars Sporrong
Diana Landelius
Leif Engman
Andreas Larsson
Kerstin Ejderby Larsson

Minna Storm
Hedvig Ahlström
Victor Svedenblad
Elin Wikander

Katarina Djäken

1

Mötets öppnande
Eva förklarar mötet öppnat.

2

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
att
godkänna dagordningen.

3

Val av sekreterare och justerare
Styrelsen beslutar
att
välja Kerstin Ejderby Larsson till sekreterare
att
utse Johanna Lindeberg till att jämte mötesordföranden justera dagens
protokoll.

4

Föregående protokoll
Föregående protokoll förelåg inte utan kommer att gås igenom vid nästa
styrelsemöte.

5

Pågående projekt
5.1 Ekonomistämman
Ekonomistämman kommer att vara hos Vallentuna Scoutkår. Katarina Djäken
inleder med 10-15 minuter om rekrytering och övergår sedan till att sitta
ordförande vid stämman. Föredragning av verksamhetspunkter fördelas i
styrelsen: Andreas tar arrangemang, Johanna tar utbildning, Eva tar
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distriktsledning och kårutveckling, Andreas tar Husarö, Elin tar information och
Eva får i Lars frånvaro ta ekonomin. Lars går att nå på telefon.
Efter stämman avtackas Göran Thulin för sina många år som redaktör för
Skutposten.
5.2 KO-middag
Kårordförandemiddagen var trevlig. Nio kårer var representerade. Katarina
Djäken pratade inspirerande kring ”Attraktiv scoutkår”.
5.3. Kårbesök
Kårbesök i Hallstavik åker Leif på i nästa vecka. Östhammar besöker Leif senare
i vår. Eva har skickat ut ”DS besöker kårerna”. Eva har också gjort ett excelblad
för varje kår i Googeldoc. Katarina D mailar ut antal betalande deltagare till oss
att lägga in i våra kontaktkårers excelblad.
5.4. Stipendiefonden
Till stipendiefonden har inkommit tre ansökningar.
Styrelsen beslutar
att
till Anna Jansson, Vallentuna ge 2000:-. Hannes Brattgård NLS
och Alexander Viklund Lidingö Brevik får vardera 1515:-.
6

Rapporter
6.1 Information
Sista skutposten är på väg ut och kommer förhoppningsvis att ha nått oss innan
ekonomiska stämman. Första Skutposten kom 1988. Innan dess hette tidningen
Rospiggen och dess första nummer kom 1968.
Vi ska se över hur den nya loggan ska användas och om direktiv ska gå ut.
6.2 Husarö
Husarö är fullbelagt i sommar. Elin ska hålla utbildning för deras ledare.
6.3 Distriktsledning
Eva har varit på DO-träff som var bra. Det är mycket som fortfarande är oklart
som t.ex. distriktsorganisationen. Om två veckor är det lokalmöte.
6.4 Ekonomi
Fonden har sålts av med 30 000:-. Vi har nu 50 000:- kvar. Lars ska se över
bästa placering.
Beslöts att beställa armband och ”tatuering” som Katarina kan dela ut gratis till
kårerna att använda vid rekrytering och som PR. Kostnad under en krona styck.

7

Inkomna skrivelser/post
Inga inkomna skrivelser.

8

Övriga frågor
En Roverscoutkår, Gränslösa, ska göra ett arr 18 – 20 oktober vid Riddersvik,
för Äventyrare och undrar om intresse. De ska kontakta Leif. Även Lidingö
Brevik är beredda att göra ett arr för Äventyrare.
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9

Nyhetsbrevet
Inget togs upp

10

Att-göra-listan
Gås igenom.

11

Kommande möten
7 maj 2013

12

Mötet avslutas
Eva förklarar mötet avslutat.

__________________________
Ordförande: Eva Dahlbäck

______________________________
Justerare: Johanna Lindeberg

__________________________
Sekreterare: Kerstin Ejderby Larsson
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