
 USC-AU protokoll 
 Datum:  2023-02-05 
 Plats:  Scoutkansliet södertörn fridhemsgatan 8 
 Närvarande:  Amanda, Klara, Karim, emrik, Joel, Isak,  Lowe, Leo, Andrea, Disa, Wilma, Stella 

 Dagordningspunkter 

 1  Mötet öppnas 

 2 Val av mötesordförande 
 Leo 

 3 Val av sekreterare 
 Lowe 

 4 Val av justerande 
 Joel 

 5 Godkännande av dagordningen 

 6 Godkännande av föregående protokoll 

 7 Definiera roller 

 Patrulledare -  Skriva dagordningar osv -  Leo och Wilma 
 Sekreterare -  Skriver och dokumenterar vad som händer  på mötet  - Flytande 
 Fikaansvarig -  Fixar fika för månadsmötet  - Klara 
 Ekonomiansvarig -  Har kontakt med göran och har ekonomi  ansvar -  Joel 
 Sociala media ansvar  - Ansvarar för media och reklam  -  Stella 
 Distriktsrepresentant -  Förmedla informa�on mellan  Styrelse och Au:t  - Lowe 
 Lek-Ansvarig  -  Kommer på 1 eller 2 lekar för varje  möte -  Andrea 
 Ändring av roller. Definiera roller var mer av sig själv. 
 Wilma  går av rollen som Ordförande (Patrulledare) 
 Amanda  blir fikaansvarig �llsammans med  Klara 
 Wilma  blir Posi�v energi insändare 

 8 Återkoppling förra mötet 
 Hemsida/nyhetsbrev  Stella  - Det gick bra 
 Ting 2023  Amanda  - Dåliga veckor a� ha �ng på  är: V.33, 37, 40, 44, 47 
 Ting ideer?  Alla  - Astrid �ngder, Tingder games 
 Mail?  Joakim?  Joakim  var ej på plats så nästa möte 
 Kontakt med andra distrikt  Leo och Lowe  -  Lowe  har  kontakt med stockholm och  Leo 
 återkommer kommande möte 
 Sociala medier?  Alla  - Au:t beslutade a� vi mest  använder oss av Instagram för 
 där är mest av målgruppen. 



 Hoodies/Logga  Joakim och Amanda  -  Joakim  har ha� radiotystnad,  Amanda 
 hoppar av från uppdraget men  Karim  tar över uppdraget  och skall återkomma kommande 
 möte 
 Au kurs  Leo  - Det är många som ska åka �ll den 
 Proposi�on �ll nästa �ng  Alla  - Diskuterades EJ 

 9 Vad vi beslutat och gjort. 
 AU:t beslutade om a� ge  Stella  fullt ansvar och frihet  över sociala medier 

 AU:t beslutade om a� ändra namn på instagram �ll  Södertörn USCAU  för lä�are 
 uppsökning 

 AU:t beslutade om a� inte arkivera och behålla gamla uppläg på instagram,  Amanda 
 reserverar sig emot 

 10 Skall göras nästa möte: 

 Distriktsläger, mini hubbar?, vilka kan?, vilka vill?, ideer? 

 Joel  ska återkomma hur göran vill göra med små utgi�er.  Tex Fika 

 Lowe  ska ��a namn skyltar med  jenny stålarm 

 Karaoke kväll ska planeras (Discarr) -  Amanda  ska  ha skrivit lite grann men finns ej i driven. 
 -  Lowe  ��ar med  Jenny stålarm  om deras inbjudnings  tjänst via kansliet 

 Lowe  ��ar när nästa nyhetsbrev kommer ut 

 Pl för arr? Någon som vill vara? 

 Alla  ska fundera på vad de vill ha för roll 

 Styrelseuppdrag, vad förväntar sig AU:t av styrelsen 

 Leo  återkommer med kontakt med roslagen/birka kommande  möte 

 Mejl?  joakim  ? 

 Karim  visar houdysarna 

 Proposi�on �ll nästa �ng 

 11  Nästa möte 
 5/3 (5 mars 2023) I huddinge scoutstuga 

 12  Övrigt 

 Återkoppling från Lowe distriktsstyrelsen 


