Distriktsstyrelsen
Scouterna Örebro
län
Datum:
2018-05-14

Plats:
Lundhagskyrkan, Hovsta

Protokoll nr:
3, 2018

Närvarande

Distriktsordförande
Ledamot

Ulf Höglind
Albin Edlund
Rebecka Fredlund
Jonas Hansen
Michael Bergen
Christian Lind, fr o m § 4

Frånvarande

Ledamot

Holger Moritz

1.

Mötets öppnande
Distriktsordförande Ulf Höglind hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Val av justerare
Förslag Albin Edlund

Beslut Att utse Albin Edlund att justera dagens protokoll.
3.

Fastställande av dagordning
Ordföranden gick igenom förslag till dagordning.

Beslut Att fastställa dagordningen.
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4.

Styrelsens konstituerande
Styrelsen konstituerar sig enligt följande:
Kassör: Jonas Hansen
Sekreterare: Michael Bergen
Ansvarig för hemsidan och Facebooksidan: Albin Edlund
Styrelsen diskuterade i samband med konstitueringen huruvida distriktet ska byta bank.

Beslut Att fastställa styrelsens konstituering.
Att ordförande, Ulf Höglind, 450919-4611 och kassör, Jonas Hansen, 681210-6653, tecknar
föreningens firma var och en för sig.
Att uppdra till kassören att undersöka möjligheten att distriktet byter bank till Lekebergs
sparbank.

5.

Verksamhetsplan och nödvändiga beslut med anledning av den
Styrelsen gick igenom den fastställa verksamhetsplanen.
-

Sommaravslutningen
Michael Bergen undersöker möjligheten att återigen åka med M/F Liden. Kostnaden
tas på RE program.

-

Höstupptakten
Svartåns roverlag ska tillfrågas om de kan anordna höstupptakten.

-

Insamlingsmöte WSJ 2019
Ordföranden bjuder in till en första träff för intresserade kårer.

-

Samordning resor DUST
Ordföranden bjuder in till en första träff för intresserade kårer.

-

Resor och logi till Demokratijamboreen i Karlstad
Michael Bergen får i uppdrag att ansvara för frågan.

-

Lekkväll 22 augusti
Styrelsen gör en förfrågan om det finns någon som är intresserad av att arrangera.

-

Fredsdagen
Ordföranden kontaktar arrangerande kårer

Beslut Att fastställa uppdragslistan.
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6.

Rapport Expeditionen 2018
239 deltagare i 44 patruller.
Hovsta scoutkår segrade i klasserna Äventyrare och Ledare
Engelbrekt scoutkår segrade i klasserna Spårare och Upptäckare
Engelbrekt scoutkår/Nora scoutkår segrade i klassen Utmanare.
Distriktsstyrelsen vill rikta ett stort tack till Lundhagskyrkan för ett väl genomfört
arrangemang. Distriktsstyrelsen vill också rikta ett särskilt tack till Carl-Anton Lindsten som
skänkte böckerna om istidens spår till alla deltagare.
Kostnaderna för Expeditionen tas på program.

Beslut Att tacka för rapporten.
7.

Äskande från Svartåns roverlag
Svartåns roverlag har inkommit med ett äskande om pengar för inköp av märken och
halsdukar till roverlaget. Slutlig kostnad är inte klar i dagsläget. Styrelsen beviljar äskandet
under förutsättning att det ryms inom befintlig budget.
Kostnaden tas på program – utmanar/roververksamhet

Beslut Att bevilja Svartåns roverlag pengar för inköp av märken och halsdukar.
8.

Mötets avslutande
Distriktsordföranden tackade alla för deras deltagande och avslutade mötet.

Nästa möte:
Direkt efter sommaravslutningen den 10 juni

Ulf Höglind, ordförande

Michael Bergen, sekreterare

Albin Edlund, justerare
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