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Distriktsstyrelsens protokoll 
Datum:  Plats:   Löpnummer:  

28 maj 2015 Prästgården, Nikolaigatan 8, Örebro Protokoll nr 4 
2015 

Del tagare 

Närvarande Distriktsordförande Michael Bergen 

 Ledamöter Martin Höppe 

Kristina Joelsson 

Emil Löwengren  

Holger Moritz 

Tim Swedin 

   

Dagordningspunkter 

1 Mötets öppnande 
Michael Bergen hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2 Val  av  j usterare  
 

Beslut  Att utse Emil Löwengren att justera dagens protokoll. 

3 Faststäl lande av  dagordning  
 

Beslut  Att fastställa dagordningen. 
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4 Föregående protokol l  
Protokollet från föregående möte är ej klart. 

Beslut Att gå igenom protokollet vid nästa möte. 

 

5 Skrivelser  
Styrelsen har fått en medlemsansökan från Scouterna i Betelkyrkan. 

Beslut Att godkänna ansökan och välkomna Betelkyrkan som medlem i Scouterna 

Örebro län 

 

6 Arrangemang 
a) Expeditionen 2015 

Nästan 230 deltagare och ett 50-tal funktionärer. Vi syntes mycket i medierna 

och god uppslutning. Nora scoutkår tillverkade nya priser (då de gamla var 

från Örebro läns scoutråd). Dessa verkar vara i så pass fint skick att 

distriktsstyrelsen föreslår att de kan användas som nya vandringspriser. 

b) Upptaktsträff september 

Ledarträff den 5 september på BodaBorg. Michael Bergen och Martin Höppe 

tar på sig att ordna. 

c) Distriktsläger 2015, Blå Bergen 

Lägret har kortats ned till en halv vecka förutom för äventyrarna som 

kommer att ha en upptaktshajk inför lägret. Priset för lägerveckan blir nu 450 

kronor plus 150 kronor för äventyrarnas hajk. Vi måste få in kompletta 

anmälningslistor från kårerna så att vi kan kolla om någon scoutkår ska få 

pengar tillbaka. 

d) Nattjakten 2015 

Hovsta scoutkår och Lundhagskyrkan har tagit på sig att arrangera. 

Startavgiften för Nattjakten är 20 kr/deltagare. 

e) Fredsdagen 2015 

Tankar finns om att köra det tillsammans med Världens Barn. S:t Mikael 

scoutkår arrangerar fredsdagen. 



 

 3 

 

f) JOTA-JOTI 2015 

Kristina Joelsson, Martin Höppe och Holger Moritz håller koll på 

arrangemanget. 

g) Scoutforum 19-20 september på Ransberg 

Anmälan öppnas i mitten på juni. Michael Bergen skickar ut informationen 

om detta i ett sommarbrev till kårerna. 

Beslut Att fastställa deltagaravgiften för Nattjakten till 20 kr/deltagare. 

Att tacka för rapporterna. 

 

7 Utbildning  
a) Kristina Joelsson och Jonny Svedberg har varit på handledarutbildning för 

”Redo för naturen”. 

b) Patrulledarutbildningen blir av till hösten. Finns förslag på helger finns. 

Beslut Att tacka för rapporterna. 

 

8 Ledning och styrning  
a) Protokoll från stämman 

Protokollet från distriktsstämman är inte färdigt ännu. 

b) Hemsida 

Kristina Joelsson ska kolla upp så att vi kan få tillgång till Scouternas 

hemsidas distriktsdelar. 

9 Ekonomi 
Inget att rapportera. Avvaktar stämmoprotokollet för att kunna genomföra 

ändring av firmatecknare. 

10 Övriga f rågor  
a) Uppvaktning av jubilerande medlemmar 

Distriktet har fått frågan om distriktet har för avsikt att gratulera medlemmar 

som fyller exempelvis50 år. Distriktsstyrelsen konstaterar att då den saknar 

tillgång till samtliga medlemskårers medlemsregister så är det omöjligt för 

distriktet att hålla reda på alla som fyller år. Styrelsens svar blir därför att 

distriktet inte kommer att uppvakta medlemmar som fyller jämt. 
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11 Avslutande av  möte  
Michael Bergen tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

 

Nästa möte 
Inget nytt datum sattes utan styrelsen sätter datum för nästa möte i slutet av sommaren. 

Justering 
Vid protokol let   

  

Tim Swedin, sekreterare   Datum och ort 

Justerare   

  

Emil Löwengren, justerare Datum och ort 

  

Michael Bergen, mötesordförande  Datum och ort 

 


