Styrelseprotokoll
Datum:

Plats:

Löpnummer: 14

23 september 2014

Telefonmöte

Dnr O51-27-2014

Närvarande

Ordförande
Ledamöter

Josefine Larsson
Martin Björgell
Malin Amnefelt
Lina Rudin
Anders Ahlström

Adjungerande

Generalsekreterare

Katarina Hedberg

Frånvarande

Ledamot

Daniel Kåreda
Ida Krogh Sjöholm (IC)
Thomas Frostberg (IC)

1

Mötets öppnande
Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet för öppnat.

2

Sammanträdets beslutsmässighet
Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.

3

Val av justeringspersoner

Beslut

att välja Lina Rudin och Martin Björgell till justeringspersoner.

4

Val av mötessekreterare

Beslut

att välja Josefine Larsson till mötessekreterare.

5

Dagordningens godkännande
Att lägga till punkterna om Scouternas nationella sjöverksamhet, datum för
representation, godkännande av protokoll samt Scouternas jamboreestipendier
som övriga frågor.

Beslut

att godkänna dagordningen med tillägg enligt ovan.

Scouterna
The Guides and Scouts of Sweden

Box 420 34
126 12 Stockholm

Telefon: +46 8-555 065 00
Fax: +46 8-555 065 99

Webb: www.scouterna.se
E-post: info@scouterna.se
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6

Rapport från distrikt
Lina Rudin berättar att hon varit i Bjärred och träffat ett femtontal representanter
i Lundakretsen. De diskuterade Scouternas nya strategi och mycket värdefull
input kom från kårerna.
Martin Björgell var på kårledarträff i Västerås. De har fem sådana träffar per år,
den här gången diskuterades bland annat strategin. Även här var stämningen god
och värdefull input framkom.
Styrelsen gläds åt att många av kommentarerna som kommit hittills kring strategin
är positiva, även om det lyfts några utmaningar också.

Beslut

att tacka Lina Rudin och Martin Björgell för rapporterna.

7

Rapport från ansvarsområden
Presidiet rapporterar att en ansökan har lämnats in för ett innovationsprojekt till
Postkodlotteriet. Det var en snabb process och ansökan handlar om hur vi kan
presentera scouting för allmänheten på ett sätt som bidrar till en ökad rekrytering.

8

Övriga frågor
a) Scouternas nationella sjöverksamhet
Anders Ahlström har skapat ett dokument kring sjöscoutverksamhet som
kommer att diskuteras vidare på mötet i oktober, och uppmanar styrelsen att
komma med input om det.
b) Datum för representation
Styrelsen går igenom inbjudningarna till de möten i landet vi fått inbjudningar till,
för att säkerställa så omfattande representation som möjligt. De inbjudningar som
behandlas är:
7 oktober Österlenkretsen.
19 oktober Södra Skånes distriktsstämma. Josefine representerar.
7 oktober KO-träff Stockholm. Malin representerar.
16 november Södertörns distriktsstämma. Anders representerar.
c) Godkännande av protokoll
d) Scouternas jamboreestipendier
Malin Amnefelt rapporterar om att stipendierna till världsjamboreen i Japan är
beslutade om och de som beviljats stipendier har meddelats. Det utgick fyra
helstipendier och fyra halvstipendier.

Beslut

att uppdra åt Lina Rudin att arbeta vidare med att hitta en representant till
Österlenkretsens möte.
att godkänna styrelseprotokoll 12.
att tacka Malin Amnefelt för rapporten.
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9

Beslutsuppföljning
Styrelsen går igenom beslutsuppföljningen och finner att S6/12, S8/12, S8/13c,
S8/14, S10/14, s10/16, s10/20 ska avföras.

Beslut

att avföra ovanstående punkter från dagordningen.

10

Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum i Stockholm den 11-12 oktober.

11

Mötets avslutande
Josefine Larsson tackar för deltagandet och avslutar styrelsemötet.

Justering
Vid protokollet

Mötesordförande

Josefine Larsson

Josefine Larsson

Justerare

Lina Rudin

Datum och ort

Martin Björgell

Datum och ort
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