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Protokoll 

Datum: Plats:  Löpnummer: 
12 januari 2017 Brinkv, Örebro Nr 1 

Deltagare 

Närvarande Ordförande Michael Bergen 

 Ledamöter Helena Björk 
Kristina Joelsson 
Holger Moritz 
Ingmari Nestor 
Martin Höppe 

   

Dagordningspunkter 

1 Mötets öppnande 
 

Beslut Mötet öppnas av ordf Michael Bergen 

2 Fastställande av dagordning 
 

Beslut Att fastställa dagordningen med tillägget julavslutning i samband med 

musikhjälpen. 

http://www.scouterna.se/
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3 Föregående protokoll 
 

Beslut att lägga det till handlingarna. 

4 Skrivelser 
a) Bekräftelse av beslut per capsulam om utbildningsbidrag 

Beslut Styrelsen noterar att beslut om utbildningsbidrag till Örebro NSF har tagits 

per capsulam 

5 Arrangemang 
a) Rapport Musikhjälpen + julavslutning 

b) Jamboree17 och alternativt läger 

A/ Musikhjälpen gick snabbt att organisera. Inom en timme hade olika kårer tagit 
ansvar för en eller flera dagar. Musikhjälpen riktar ett stort tack till alla kårer som 
ställt upp på exemplariskt sätt! Bra jobbat! Kan återkopplas till höstens satsning 
på Världens barn. 

Fin julavslutning, ca 35 personer, i FA-s lokaler.  

B/ Logistisk samordning för Jamboree17 har efterfrågats på ordförandeträffen. 
Lasse Karlsson har erbjudit sig att ta ansvar för samordningen. Distriktet kan 
tänka sig stå för resan samt materialtransport. Men vi behöver kalla till möte inom 
kort.    

Beslut Helena Björk anordnar ett lägermöte den 29/1 i S:t Mikaels kyrka. Hon tar 

kontakt med Lasse Karlsson.    

6 Utbildning 
Trygga möten och Leda scouting har genomförts sedan sist. Utbildningsplan för 

året vore bra till stämman. Patrull är planerad till helgerna 31 mars-2 april samt 

28-30 april. Kommer vara med på kårordförandeträffen och informera och ta in 

information.  

Beslut Holger Moritz och Kristina Joelsson kollar upp datum till en kurs i vår för 

Leda scouting samt en tidsram för höstens utbildningar.   

7 Ledning och styrning 
a) Distriktsmärke 
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b) Distriktsstämma 2017 

c) Verksamhetsplan 2017 

d) Budget 2017 

A/ Distriktsmärke, blandning av Örebro NSF:s och Adolfsbergs scoutkår. Lägger 

till en blå ram på förslaget.  

B/ Vi kallar till möte den 26 mars. Fredrik Kadesjö och Måns Rangmar bjuds in 

till mötet.  

C/ Verksamhetsplan 2017 

D/ Budget 2017. Vi gick igenom de olika posterna.  

Beslut att uppvakta kårerna som lämnat in de vinnande bidragen. En ledlykta/kår 

ges. Vi försöker gravera dem innan.  

 Att distriktet bjuder på 50 distriktsmärken till de kårer som deltar på 

Distriktets årsmöte den 26/3. Vi kommer sedan sälja dem i 50/pack.  

 Att kalla till årsmöte den 26 mars kl. 10.00-ca 15.00. Michael Bergen 

ansvarar för att hitta en lokal att vara i. Inbjudan går ut i nästa vecka.  

 Att besluta om verksamhetsplanen vid nästa möte.    

8 Övriga frågor 
Rover har startat upp under hösten.  

Beslut att länka till deras fb-sida på vår fb-sida. 

9 Mötet avslutas 
Tackar Helena för gästfriheten. 

Beslut Mötet avslutas. 
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Nästa möte 

15 februari kl 17.30 i S:t Mikaels kyrka (middag ingår) 

Justering 

Vid protokollet Mötesordförande 

  

Helena Björk  Michael Bergen 
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