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Distriktsstyrelsens protokoll 
Datum:  Plats:   Löpnummer:  

25 mars 2014 Adolfsbergs scoutkår, Glomman Protokoll nr 5  
2013-2014  

Del tagare 

Närvarande Distriktsordförande Michael Bergen 

 Ledamöter Kristina Joelsson 
Lars Karlsson 
Holger Moritz 
Ing-Marie Nestor 

Dagordningspunkter 

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

2 Val  av  j usterare   
 

Beslut Att utse Kristina Joelsson att justera dagens protokoll. 

3 Faststäl lande av  dagordningen   
Kristina Joelsson anmälde två rapporter under övriga frågor: 

Distriktsordförandeträffen i Västerås och utbildarhelgen 

Beslut Att fastställa dagordningen med dessa tillägg. 

  

http://www.scouterna.se/
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4 Föregående protokol l  
Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Det är fortfarande svårt att få 

kontakt med equmenia centralt för att få tag i kontaktuppgifter till 

medlemskårerna från equmenia. 

Beslut Att lägga protokollet till handlingarna. 

5 Skrivelser   
Inga skrivelser har inkommit till styrelsen 

6 Konstituering av  styrelse   
Styrelsen konstituerade sig. 

Beslut Att utse Lars Karlsson till kassör. 

7 Beslut om f irmatecknare  
Styrelsen tecknar firma i sin helhet. Distriktsordförande och kassör tecknar firma 

var för sig. 

Beslut Att utse Michael Bergen, 830626-7595, och Lars Karlsson, 590315-6759, att 

var för sig teckna firma för Scouterna Örebro län. 

Att punkten förklaras för omedelbart justerad. 

8 Formering av  styrelsens arbete under året    
Styrelsen diskuterade hur arbetet under året ska läggas upp.   

Medlemsinformation och kommunikation:  

 Michael Bergen håller kontakt med kansliet om behörigheter och tillgång 

till Scoutnet. 

 Ing-Marie Nestor ser till att distriktet får in kontaktuppgifter till kårerna 

ifrån equmenia. 

 Michael Bergen undersöker förutsättningarna för en hemsida för 

distriktet. 

Utbildning: 

 Kristina Joelsson rapporterar till styrelsen från ubildningsteamet. Till 

nästa möte återkommer hon med ett utbildningskalendarium för året. 

Distriktsmärke: 

 Holger Moritz ser över möjligheten att ta fram ett distriktsmärke. Lämnar 

rapport på nästa möte. 
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Kårordförandeträff i samband med Expeditionen 10 maj: 

 Diskutera arrangemangsteam för återstående arrangemang under 2014. 

 Hur vill kårerna att distriktet ska arbeta? 

 Information och kommunikation – distrikt/kårer. 

 Distriktsläger 2015 lägerkommitté. 

 Grenledarträff äventyrar- och utmanarledare. 

Beslut Att fortsätta diskutera frågan efter kårordförandeträffen. 

9 Nya medlemskårer 
Styrelsen bekräftade beslutet att uppta Johanneskyrkan, Fjugesta och equmenia 

Kilsmo som medlem i distriktet. Ansökan kom in före distriktsstämman och 

beviljades medlemskap per capsulam. 

Beslut Att bekräfta att styrelsen godkänt Johanneskyrkan, Fjugesta och Kilsmo 

epumenia som nya medlemmar i distriktet. 

10 Övriga f rågor  
a) Distriktsordförandeträff i Västerås 

Kristina Joelsson rapporterade från den regionala distriktsordförandeträffen i 

Västerås. 

b) Utbildarhelgen 

Kristina Joelsson och Holger Moritz rapporterade från den nationella 

utbildarhelgen. 

11 Avslutande av  möte   
Michael Bergen tackade alla och avslutade mötet. 

Nästa möte 
13 maj klockan 18.00 hos Adolfsbergs scoutkår, Glomman 
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Justering 
Vid protokol let   

  

Michael Bergen, mötesordförande Datum och ort 

Justerare  

  

Kristina Joelsson  Datum och ort 

 
 


