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Mia Södergren, Carl Persson, Gunnel Johansson, Anders Ödman och
Susanne Andersson

Närvarande

Vice ordförande Anders hälsade styrelsen välkommen till Max i
Alingsås.

§ 38
Välkommen

Äventyrarhajken, West Side Story, gick som planerat i Göteborg.
Tyvärr vet styrelsen inte hur många som deltog.

§ 39
Rapporter

Gunnel rapporterade från Scoutledningsträffen i Göteborg.
Styrelsen beslöt att
godkänna rapporterna.

Sedan tidigare visste vi att Halmstadkåren är nerlagd. I och med
nerläggningen har vi endast två kåren i Halland och för att fortsatt få
landstingsbidrag behövs det tre kårer.

§ 40
Halmstad

Styrelsen beslöt att
Mia kollar med förbundet om det finns möjlighet till verksamhet i
Laholm.

Vi har fått in en bidragsansökningar till Explorer Belt och Rower Way.

§ 41
Bidragsansökningar

Styrelsen beslöt att
bidra med 10 % av deltagaravgiften till de båda arrangemangen.
Det har även kommit en ansökan om ekonomiskt bidrag från
Kakmonstren, Mölnlycke.
Styrelsen beslöt att
bidra med 2000 kronor till deras Utmanaraktivitet.

Det är 111 scouter och 29 vuxna anmälda till Norporeen. Alla kommer
att få plats att sova i fornhusen. Kårerna uppmanas också att ha med
någon aktivitet i bagaget.

§ 42
Norporee

Det är 209 st. från distriktet anmälda till Bunge Jump. Kårerna ska
enligt tidigare beslut samordna sin resa med närliggande kårer. För att
få ut resebidraget ska kårerna skriva deltagarlista och skicka till Kalle.

§ 43
Bunge Jump

Det finns tankar och funderingar kring en gemensam planeringsdag för
distriktets alla ledare. Vi låter tanken gro till arrangemangsträffen i
Januari.

§ 44
Gemensam planeringsdag
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Styrelsen tycker det är viktigt med utbildning och ska titta över
möjligheten om vi kan få köra en kortvariant av Leda scouting i
januari/februari. Önskemålet är att alla distriktets ledare ska gå kursen
inom ett år. För att få fler deltagare kanske vi kan baka ihop
kurstillfället med något attraktivt arrangemang, till exempel teater. Vi
tycker också att det är dags att vi engagerar distriktets duktiga yngre
utbildare.

§ 45
Utbildning

Gunnel fick också i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet att
arrangera Personligt ledarskap under hösten.
Vi väntar på en ny plattform för distriktets hemsida så vi lägger ingen
större energi på den befintliga för tillfället. Vi håller den dock levande
genom att Gunnel rensar ur gammal info och uppdaterar med lite nytt
och Susanne lägger ut protokollen.

§ 46
Hemsidan

Vi diskuterade om vi ska ha en gemensam inbjudningsmall för distriktets § 47
aktiviteter så det inte glöms bort något viktigt.
Mall för inbjudningar
Styrelsen beslöt att
Gunnel fixar en checklista som PDF och lägger ut på hemsidan och att
det även läggs ut ett tomt dokument med det blå sidhuvudet.

Vi gick igenom arrangemangsplanen och utsåg kontaktpersoner i
styrelsen för våra arrangemang. Arrangemangsplanen finns på vår
hemsida.

§ 48
Kontaktpersoner

Nästa möte kommer att hållas den 26 augusti på Max, Alingsås kl.
18.00.

§ 49
Nästa möte

Anders tackade för visat intresse och avslutade mötet.

§ 50
Avslutning

Sekreterare

Justerat

Susanne Andersson

Sven Nilsson
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