
 USC-AU Protokoll 
 Datum:  4 Januari 2023 
 Plats:  Vendelsö scoutkårs stuga 
 Närvarande: 
 Leo Trygg 
 Wilma Thesslin 
 Amanda Thesslin 
 Klara French 
 Joel Sjögren 
 Stella Franke 
 Andrea Sjögren 
 Lowe Wester 
 Disa Gran (vux) 

 1.  Mötet öppnas 
 Disa välkomnade alla till mötet 

 2.  Val av mötesordförande 
 Ingen valdes till ordförande för detta möte 

 3.  Val av sekreterare 
 Amanda valdes till sekreterare 

 4.  Val av justerande 
 ? 

 5.  Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes 

 6.  Föregående protokoll 
 Julia Ward skall justera Ting protokoll 

 7.  Vad har vi gjort hittills: 
 -  Kontaktat Jenny Stålarm på Stockholms scoutkansli om vad vi kan få hjälp 

 med, se bifogad fil. 
 -  Skapat slack kanal på distriktets server 
 -  Skapat en Snapgrupp 

 8.  Ny AU medlem 
 Karim Sehili från Huddinge scoutkår har fråga om att få delta i AU’t. Han förklara att 
 han ej hade informationen om Tinget och AU’t förens efter. 
 BESLUT:  AU’t bestämmer att Karim är välkommen i AU’t  - Amanda tar kontakt och 
 bjuder in till alla forum. 

 9.  Distriktsstyrelse representant 
 BESLUT:  AU’t beslutar att Lowe kommer sitta som AU  representant i 
 distriktsstyrelsen. 



 10.  Roller inom USC-AU 

 PL’s  Leo och Wilma 

 Sekreterare  Flytande 

 Fikaansvarig  Klara 

 Ekonomiansvarig  Joel 

 Pr/Social media ansvarig  Stella 

 Distriktsrepresentant  Lowe 

 Lokalansvarig  Saknad 

 Arr-ansvarig  Saknad 

 Lek-ansvarig  Andrea 

 11.  Att göra 
 ●  Se till om vi vill skicka ut information eller reklam i nyhetsbrevet 

 ○  Detta fixar Stella innan nästa möte när Jenny skickar ut en förfrågan 
 ●  Vill vi ändra på hemsidan (kansliets/ södertörns)? 

 ○  Intro text som Stella fixar, samma som ska ut i nyhetsbrevet 
 ●  Gå igenom Ting-protokoll 

 ○  Detta skickar Disa till Julia Ward för godkännande 
 ●  Definiera sin roll som sattes på mötet 

 ○  Alla funderar på vad rollen man fått betyder för en och formulerar detta 
 ●  Kolla när ting 2023 kan vara utifrån hur det såg ut 2022 

 ○  Amanda kolla vilka helger som var upptagna under 2022 
 ●  Fundera på ting- ideer 

 ○  Detta gör alla innan nästa möte 
 ●  Info om mailen så flera kan vara inloggade 
 ●  PL- skriver dagordning inför nästa möte 
 ●  Kontakta andra AU:n i distriktet och fråga om försmak och reklam för arr. 

 ○  Lowe kontakter Stockholms distrikt 
 ○  Leo kontaktar Roslagens distrikt 

 ●  Göra en liten undersökning av vilka forum som våra medlemmar använder oc 
 därefter bestämma vilka sociala medier som vi vill använda. 



 ○  Detta gör alla och kollar med sina scoutvänner inom och mellan 
 kårerna. 

 ○  Därefter bestämmer vi vilka sociala medier som vi vill använda oss av. 
 ●  Hoodies/Logga (vill vi ha kvar tiger?) 

 ○  Joakim och Amanda kommer med förslag och återkommer. Kollar även 
 upp hemsida, kvalitet, prisförslag 

 ●  Au-kurs 
 ○  Disa kollar upp detta med Roslagens-distrikt 

 ●  Vill vi ha en proposition till nästa ting, “max antal för antalet deltagare i Au:t.” 
 ○  Detta måste isåfall skrivas på ett annat möte. 

 12.  Nästa möte 
 05/02, 2023 -  Pl skickar ut info om plats och tid samt en påminnelse måndagen 
 innan. 

 13.  Övrigt 
 ●  Arr- ideer. 

 ○  Gottarr- 2024. - Lowe kollar vidare på detta. 
 ○  Astrid Tingren. 
 ○  Tingergames. 

 Sekreterare:  Amanda 

 Justerare:  Lowe 


