Distriktsstyrelsen
Scouterna Örebro
län
Datum:
2017-04-11

Plats:
Nikolai Prästgård, Nikolaigatan 8,
Örebro

Protokoll nr:
4 2017

Närvarande

Distriktsordförande
Ledamot

Michael Bergen
Jonas Hansen
Hans Telhede
Holger Moritz §§ 1-6 (via telefon)

Adjungerande

[Ange roll]
[Ange roll]

Ange namn på adjungerande person/er
Ange namn på adjungerande person/er

Frånvarande

Ledamot

Emil Löwengren
Albin Edlund

1.

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

2.

Val av justerare
Förslag Hans Telhede

Beslut Att utse Hans Telhede att justera dagens protokoll.
3.

Fastställande av dagordning
Ordföranden gick igenom förslag till dagordning.

Beslut Att fastställa dagordningen.
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4.

Konstituering av styrelsen
Distriktsordföranden föreslog att styrelsen inom sig utser kassör och föreslog Jonas Hansen
till kassör.

Beslut Att utse Jonas Hansen till kassör.
5.

Tecknande av firma
Distriktsordföranden föreslog att Scouterna Örebro läns firma tecknas av styrelsen i sin
helhet samt av distriktsordförande och kassör, var och en för sig.

Beslut Att utse distriktsordförande Michael Bergen (830626-7595) och Jonas Hansen (681210-6653),
var och en för sig, till firmatecknare för Scouterna Örebro län.

6.

Distriktsmärke
Styrelsen diskuterade prissättning av distriktsmärkena. Märkena kommer säljas i buntar om 50
stycken. Utifrån inköpspris och andra eventuella kringkostnader för hanteringen av
försäljningen föreslås distriktsmärkena säljas för 10 kronor styck.

Beslut Att distriktet säljer distriktsmärket för 10 kronor styck i buntar om 50 stycken.
7.

Distriktsledningsträffen 22-23 april
På grund av förhinder kommer ingen från distriktsstyrelsen att delta på distriktsledningsträffen
i Lund 22-23 april.

8.

Arrangemang 2017
Sommaravslutning 11 juni:
Förra årets båttur med M/S Liden var mycket uppskattad och styrelsen tycker att distriktet
även i år gör samma sak.
Höstupptakt 26 augusti:
Höstupptakten ska vara en kick-off inför höstens verksamhet. Styrelsen diskuterade upplägg
och enades om att årets upptaktsträff ska arrangeras som en ledartävling på Boda Borg.
Formerna för tävlingen diskuteras på nästa styrelsemöte.

Beslut Att se över möjligheten att boka M/S Liden för distriktets sommaravslutning 11 juni.
Att förlägga höstupptakten den 26 augusti på Boda Borg i form av en ledartävling.
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Att uppdra till distriktsordförande att boka dessa båda arrangemang.

9.

Kårordförandeträff
Distriktsordföranden berättade för de nya i styrelsen om tankar och upplägg kring
kårordförandeträffarna. Distriktsstyrelsen har som målsättning att genomföra en
kårordförandeträff varje termin.

Beslut Att bjuda in kårordförandena till en träff i maj.
10.

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

Nästa möte:
Tisdag 6 juni klockan 18.00 hemma hos Michael Bergen

Vid protokollet

Justeras

Michael Bergen

Hans Telhede
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