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Distriktsstyrelsen  

Scouterna Örebro län 
 

Datum: Plats:  Protokoll nr: 
2018-09-02 Lundhagskyrkan, Hovsta 5, 2018 

 

 
Närvarande Distriktsordförande Ulf Höglind 

 Ledamot Albin Edlund 
Rebecka Fredlund 

Jonas Hansen  

Christian Lind 

   

   

   

Frånvarande Ledamot Michael Bergen 

Holger Moritz 

   

 

1.  Mötets öppnande 

 Distriktsordförande Ulf Höglind hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

  

2.  Val av Sekreterare 

 Förslag Rebecka Fredlund 

  

Beslut Att utse Rebecka Fredlund att skriva dagens protokoll. 

  

3.  Val av justerare  

 Förslag  Christian Lind.  

Beslut Att utse Christian Lind till Justerare 
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4.  Fastställande av dagordning 

 

Ordförande gick genom dagordningen 

Beslut Att fastställa dagordningen. 

 

 

5.  Föregående protokoll och åtgärder. 

Alla punkter besvarade 

  

Beslut Att protokollet läggs till handlingarna. 

 

 

6.  Sommarens läger 

Rapporter från tre läger. 

Equmenia och S:T Mikaels läger vid Järleborg Sten, sax, påse var temat. 

Syrisk Ortodoxa scouternas läger i Kumla.Deltagare från Mälardalen. 

DUST på Ösjönäs där man gjorde en mycket bra insats för att lösa 

eldningsförbudet.Många deltagaremed fina aktiviteter. 

  

7.             Båtfärden till Ässundet den 26 augusti blev lyckad med 24 deltagare. Under uppehållet hade 
Roverlaget trevliga lekar. Till nästa år bör vi försöka utnyttja båtfärden till någon aktivitet 
också. 

 

8.  Pride 

 De som arbetade med Pride fick stor respons av alla besökare på Pride och på Facebook. En 

fråga från Gruppen som arbetade med det hela är : Ska vi vara med om detta nästa år ska det 

planeras bättre om vi ska satsa pengar på detta arrangemang och större uppslutning från inte 

bara arbetsgruppen. 

Beslut Att betala de kostnader som uppstod i samband med deltagandet med bordsplats och tält. Att 
Pride ska bli med i verksamhetsplanen och att arbetsgrupp ska tillsättas i samband med 
Distriktsstämman. 

 

9.  Nattjakten 

 Lekebergskyrkans scouter, NSF och Roverlaget ordnar Nattjakten den 5 oktober vid Café 

Skogen 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
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10. Jota/Joti ordnas i Lindesberg av Nora scoutkår och Roverlaget. 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

11. Julavslutningen kommer att ske den 16 december klockan 15.00 i Café Skogen. 

 

___________________________________________________________________________________ 

12. Demokrati Jamboreen Mikael kommer att ordna med utskick där intresset ska undersökas för deltagare 
tas upp och logi ska ordnas enligt budget. Möte med Scoutsekreterare kommer att ske i Lundhagskyrkan 
den 25 oktober för att förbereda deltagarna kommer att ske. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Beslut att ge Ordförande och kassör att ordna logi och att ta pengarna från budgeten. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

13. Beslut att kassören undersöker möjligheten till Swish för föreningen i samband med byta av Bank! 

 

 

14. Engelbrekt äskar pengar till Utmanarkväll den 24 oktober på Roxy för en filmkväll för alla utmanare. 
Efter filmen ska den diskuteras. 3 300 kr + filmhyra. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Beslut Att godkänna det hela och ta pengarna från budget för Utmanare/Rover. 

 

15. S:t Mikael vill anordna en utmanarkväll/hajk på Hjärsta Gård för alla utmanare och söker pengar för 
mat. 

_______________________________________________________________________________________ 

Beslut Att styrelsen vill ha in en budget och sedan får ordföranden och kassör ta beslut och använda pengar från 
budgeten för Utmanare/Rover. 

 

16. Nästa sammanträde 13 januari 2019 klockan 17.00 i Lundhagskyrkan. 

 

Ordförande tackade för idag och avslutade mötet 

  

 
 

Ulf Höglind, ordförande    Rebecka Fredlund, sekreterare 
 
 
 
 
Christian Lind justerare 

 

 


