PROTOKOLL NR 5/2016
STYRELSESAMMANTRÄDE 2016-04-04
VASAVÄGEN 36B hemma hos Marcus Jansson

Närvarande:
Kerstin Ejderby Larsson
Leif Engman
CC Holst
Marcus Jansson
Linnea Lindholm
Ann-Charlott Zingmark

Frånvarande:
Carl Axberg
Henrik Eriksson
Minna Storm
Lucas Domeij

1. Mötets öppnande
Marcus förklarar mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen
3. Val av sekreterare och justeringsperson
Styrelsen beslutar
Att välja Ann-Charlott Zingmark till sekreterare
Att välja Leif Engman till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
4. Föregående protokoll
Protokoll 4/16 gås igenom.
Styrelsen beslutar att godkänna protokoll 4/16
5. Pågående projekt
Verksamhetsberättelsen är klar, slutfördes i samband med det förra styrelsemötet.
6. Rapporter
a. Utbildning. Marcus berättar att datum är fastställda för det regionala utbildningsutskottets
möte. Samt att mötet där övriga distrikts utbildningsansvariga skall ses också är bestämt.
b. Styrelsen skall försöka ta tag i kontakterna med kårerna igen. Varje representant tar kontakt
med sina kårer och berättar för dem om den Ekonomiska stämman samt hör om de vill vara
med på Roslagens Dag.

c. Arrangemang. Leif berättar om sitt arbete med Roslagens Dag och att ett möte för
huvudkontrollanterna kommer att hållas söndagen den 17 april. Märken skall även beställas till
Roslagens Dag. Leif skall också åka på ett möte till Narven.
d. Husarö. Inget nytt att rapportera.
e. Distriktsledning. Inget nytt att rapportera.
f. Utmanare. Linnea berättar att AU har bestämt att ha något arrangemang under lägret i
sommar. De tänkte sig att ordna en filmkväll. Vässarö är bokat för Ting 16-18 september. Det
blev ett lyckat ”Barnkalas” som ordnades och det var 7 stycken deltagare med från Roslagen.
g. Ekonomi. Styrelsen diskuterade programmet på den Ekonomiska Stämman. Vi skickar ett mail
till Carl, Mackan samt Anna för att höra vem som skall hålla i programpunkterna under den
aktuella kvällen.
7. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.
8. Ekonomiska stämman
Se punkt 6g.
9. Distriktsledningsträff GBG 8-10/4
Carl och Henrik kommer att åka nu till helgen.
10. Övriga frågor
Diskussion om när våra Nyhetsbrev skickas ut. Det kanske vore bra med ett kalendarium på hemsidan
där man ser när nyhetsbreven kommer att skickas ut så att vi vet när vi måste lämna in information som
vi vill ha med i brevet.
11. Nyhetsbrev
Se punkt 10.
12. Att göra listan
Styrelsen tar kontakt med de kårer som man har ansvar för och propagerar för Roslagens Dag samt
Ekonomistämman.
Leif tar kontakt med Norrtälje och hör med dem om de fixar med kaffe och smörgås till vår
Ekonomistämma.
Ann-Charlott gör iordning en ” Att göra lista” som vi går igenom varje gång. Denna lista läggs även ut
på Trello.
Leif återkommer till Kerstin angående val av färg till de märken som skall delas ut på Roslagens Dag.
13. Mötet avslutas
Marcus förklarar mötet avslutat.
Nästa styrelsemöte är 2016-05-04 på scoutkansliet kl. 19,00 (fika från kl. 18.30)

