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Sven Nilsson, Eva-Lotta Persson, Mia Södergren, Andreas Johansson,
Carl Persson och Susanne Andersson

Närvarande

Sven hälsade den nya styrelsen välkommen till ett första möte.

§ 14
Välkommen

Vi diskuterade hur styrelsen praktiskt ska arbeta framöver.

§ 15
Styrelsens arbete

Styrelsen beslöt att
Sven skapar en dropbox där vi kan lägga upp dokument
Vi utfärdar en lista med mailadress och telefonnummer till styrelsens
ledamöter.

Vi gick igenom beslut från årsmötet.

§ 16
Från årsmötet

Styrelsen beslöt att
- Sven skriver ihop en policy om hur vi kommunicerar via
sociala medier
- Vi följer upp Skatåsstugan med Rolf och Jimmie.

Det har inkommit en ansökan om ekonomiskt bidrag till Explorer Belt
2015 från två utmanare från Timmersdala scoutkår.

§ 17
Explorer Belt

Styrelsen beslöt att
bevilja ett bidrag på 1300 kronor till vardera scout.

Sven håller vidare kontakt huruvida det blir Klumpmöte med
Scouterna i väst eller ej.

§ 18
Klumpmöte

Förbundskonsulent Elin Martinsson har skickat ut inbjudan till
Välkomsthajken som är på Ransberg 4-6 september.

§ 19
Välkomsthajk

Distriktet har fått en förfrågan om att ordna efterfesten på
förbundsrådet i Borås den 9 maj. Då intresset för förbundsrådet visade
sig vara svalt på distriktsårsmötet
beslöt styrelsen att
tacka nej till erbjudandet.

§ 20
Förbundsråd 9 maj

Vi gick igenom arrangemangsplanen och utsåg kontaktpersoner i
styrelsen till våra arrangemang. Arrangemangsplanen kommer att
finnas på vår hemsida.

§ 21
Kontaktperson i styrelsen
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Vi diskuterade ev. aktivitet/samkväm efter nästa års distriktsårsmöte.

§ 22
Distriktsårsmöte 2016

Styrelsen beslöt att
Eva-Lotta kollar upp om det ev. går att spela curling.
Vi diskuterade vad distriktets hemsida ska användas till. Den kommer
att användas som en informationssida samt att det kommer finnas olika
dokument såsom protokoll etc.

§ 23
Hemsidan

Nästa möte kommer att hållas 21 maj på Max, Överby, Trollhättan.

§ 24
Nästa möte

Sven tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

§ 25
Avslutning

Sekreterare

Susanne Andersson

Justerat

