
Distriktsstyrelsens protokoll
Datum: Plats: Löpnummer:
2016-04-28 S:t Mikaels kyrka, Örebro Protokoll nr 4

2016

Deltagare
Närvarande Distriktsordförande Michael Bergen

Ledamöter Helena Björk
Kristina Joelsson
Emil Löwengren
Holger Moritz
IngMarie Nestor
Alva Sörman

Dagordningspunkter

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

2 Val av justerare

Beslut Att utse Michael Bergen och Helena Björk att justera dagens protokoll.

3 Fastställande av dagordning
Styrelsen gick igenom förslag till dagordning.

Kårordförandeträff

Expeditionen

Sommaravslutning

Höstupptakt

Arrangemangscykel

Distriktsmärke

Föreningarnas dag

Ekonomi

Beslut Att fastställa dagordningen.
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4 Kårordförandeträff i maj 2016
Det kommer gå ut en inbjudan till ordförandena i distriktets scoutkårer. Där 

kommer arrangemangscykeln tas upp för att få input. Reflektion kring årsmötet 

kan tas där.

Beslut Att Emil Löwengren kommer vara med på mötet om han har möjlighet 

som representant från distriktsstyrelsen samt sekreterare på mötet. Vi ser 

om de gemensamt på kårordförandeträffen kan lägga ett förslag på 

kommande tre år (med start 2017).  

5 Expeditionen 
Information om Expeditionen från IngMarie Nestor. 

Beslut: Att Michael Bergen mailar ut Word-fil. Vandringspriser ska påminnas 

om att de ska följa med (Hovsta x 2, Nora x 3).

6 Sommaravslutning: Ledarträffen söndagen den 12 juni
Sommaravslutningen blir en tur med båt till Ässundet med mat/räksmörgås. 

Helena Björk har bokat M/S Liden som har plats för 54 personer med avgång 

15.30. Turen tar 3 timmar. 

Beslut Vi går ut med inbjudan till kårerna för ledare och funktionärer. Sista 

anmälan: kårordförandeträffen. Vid stort intresse får vi begränsa antal/kår.

7 Höstupptakt 2-4 september
Övernattning en natt, ev Kalltjärn, Gårdsjötorp. En grupp jobbar vidare med 

detta.

____________________________________________________________________________

Beslut: Michael Bergen, IngMarie Nestor och Holger Moritz utgör 

planeringsgrupp kring höstupptakt. 

8 Arrangemangscykel
21 september: Fredsdagen (NSF och FA samordnar)

Nattjakt: Kumla scoutkår.

Expedition 2017: ev Hovsta Scoutkår

Beslut: Vi tar med JOTA-JOTI i arrangemangscykeln och tar med det till 

kårordförandeträffen i maj och efterfrågar vem som ansvarar av kårerna i år. 

9 Distriktsmärke
Vad föreslår vi att ta med till kårordförandeträffen?
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Beslut:  Alla distriktets kårer har möjlighet att lämna in ett förslag/kår till 

distriktsstyrelsen. Sista datum att lämna in märken är 31 augusti till Michael 

Bergen. Vid höstupptakten kommer märkena visas upp och distriktet tar 

emot åsikter utifrån hemsida och FB-sida. Det kan vara målade eller 

digitala. Distriktet tar kostnaden ifall det valda märket ska omvandlas på 

något sätt.  

10 Föreningarnas dag
Ska vi vara med på föreningarnas dag i Stadsparken den 6 juni? 

Beslut: Kolla med Tim Swedin om han vill dra i detta, med stöd från oss i 

distriktsstyrelsen/kårerna. Anmälan senast 10 maj. 

11 Ekonomi
Information om att kårerna inte har debiterats för nattjakten 2015.

Beslut: Att inte debitera patrullerna som var med på nattjakten 2015.

12 Övrig fråga: Skramla (för Världens barn) i samband med Action run.
Den 27 augusti är det Action Run och vi har fått förfrågan från Världens barns 

kampanjteam om vi kan vara där och Skramla med bössor.

Beslut: Helena kollar om vi kan vara på Nikolais gräsplätt den dagen för någon 

aktivitet. Michael Bergen tar upp det på kårordförandeträffen samt 

möjlighet till ett eller flera ledarlag för att promota scouting samtidigt som 

vi skramlar för Världens barn. 

13 Avtackning av Tim Swedin
Funderingar på vad vi gör. En sommardrake.

Beslut: Helena Björk ordnar en drake som målas vid nästa möte. 

14 Avslutande av möte
Michael Bergen tackade alla för deltagandet och avslutade mötet. 

Nästa möte
Nästa möte blir den 30 maj klockan 16.00 i S:t Mikael kyrka.
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Justering
Vid protokollet

Helena Björk Datum och ort
Justerare

Michael Bergen, mötesordförande Datum och ort
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