Protokoll – styrelsesammanträde Scouterna i Örebro län 15 02 12
Närvarande: Holger Moritz, Kristina Joelsson, Lasse Karlsson och IngMarie Nestor

1. Till ordförande valdes Lasse och till sekreterare valdes IngMarie
2. Vi beslutar att förlägga distriktsstämman till den 16 april. Stämman börjar klockan 18.30 men
från klockan 18.00 serveras fika. Inbjudan bör ske både på mejl och Facebook samtidigt.
IngMarie kollar upp medlemsantalet i equmeniakårerna för att röstlängden ska bli korrekt.
3. IngMarie rapporterar från lägerplanering inför sommarens gemensamma läger den 2-8
augusti. Lägerkommittén träffas igen nästa vecka.
4. Inför kommande års budget föreslår vi att följande områden prioriteras:
- Kårer ska kunna söka utbildningsbidrag från distriktet. Lasse kollar upp hur man ska
kunna gå tillväga.
- Kurser i egen regi. Vilka kostnader tillkommer och vilka behov finns? Holger och Kristina
kollar upp.
- Kurser som drivs i egen regi kräver ledare och utbildning av ledare. Holger och Kristina
kollar vilka resurser som behövs och vilka ledarutbildningar som ska prioriteras.
- Speciella arrangemang för Äventyrare och Utmanare ska kunna subventioneras.
- Det ska finnas möjlighet att ansöka om bidrag från distriktet för att åka på speciella
nationella eller internationella scoutarrangemang.
- Distriktet bör stötta deltagande på Demokratijamboree.
- Målet bör vara att gemensamma aktiviteter såsom Expeditionen och Fredsdagen ska vara
självfinansierade.
5. I verksamhetsplanen bör en arrangemancykel befästas. Cykeln bör innehålla, Expeditionen
och en ledaraktivitet under våren, Fredsdagen på hösten samt en julavslutning för ledare.
Styrelsen föreslår också att styrelsen utvidgas med ytterligare ett par ledamöter som
ansvarar för gemensamma arrangemang.
6. Kristina rapporterar från Utbildningsgruppen.
- Två deltagare från distriktet anmälde intresse till Äventyrkurs 14-15/2. Den blev sedan
tyvärr inställd pga. för få deltagare.
- Två BAS-kurser har påbörjats i november och februari. En gemensam fortsättning för
dessa skall genomföras till helgen.
- I distriktet har en Trygga-möten-kurs hållits för 17 deltagare. Distriktet stod för lokal och
kostnader.
- Några deltagare från distriktet kommer att gå en BAS-kurs i Västerås.
- En Patrullkurs kommer att hållas under de två sista helgerna i mars.
7. Distriktet beslutar att stå för kostnaderna för 6 deltagare på utbildningsdagar i Läppe.
Kristina administrerar detta.

8. Under året kommer kursledarutbildning för Friluftskurser att arrangeras. Kristina
administrerar och samordnar. Distriktet står för kostnaderna.
9. Eventuellt kommer en eller flera Trygga-möten-kurser att anordnas under sommarens läger.
10. Nästa styrelsemöte blir den 5 mars klockan 18.00 i Adolfsberg.

Vid pennan och datorn

IngMarie Nestor

