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Distriktsstyrelsens protokoll 
Datum:  Plats:   Löpnummer:  

23 september 2015 Mikaelskyrkan, Örebro Protokoll nr 5 
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 Holger Moritz att justera dagens protokoll. 

3 Faststäl lande av  dagordning  
 

Beslut  Att fastställa dagordningen. 
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4 Föregående protokol l  
Gick igenom protokollen från styrelsemöte tre och fyra. 

Beslut Att lägga protokollen till handlingarna. 

 

5 Skrivelser  
a) Utträde ut distriktet 

Johanneskyrkan, Kumla har begärt att få lämna distriktet då de inte längre har 

någon scoutverksamhet. 

b) Inbjudan från Region Örebro län 

Distriktet har inbjudits av Region Örebro län till en dialogträff. Michael 

Bergen och Martin Höppe deltar. 

Beslut Att godkänna Johanneskyrkans begäran om utträde ur Scouterna Örebro 

län 

 

6 Arrangemang 
a) Nattjakten 2015 

Nattjakten kommer att gå av stapeln 2 oktober klockan 20.00–02.00.   

b) JOTA-JOTI 

Arbete pågår med att hitta en lokal att vara i.  

c) Ledarträff 17 december 

Distriktet kommer att anordna en julavslutning för alla kårer den 17 

december på Café Skogen. 

d) Expeditionen 2015 

Nora scoutkår har inkommit med en rapport över Expeditionen 2015.  

e) Rapport Blå Bergen 2015 

Lägret förlöpte bra. Ett 100-tal deltagare. Lägergruppen ombeds att inkomma 

med en rapport om lägret till styrelsen. 
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f) Rapport distriktsupptakt 5 september 

16 stycken deltagare. Hade information om upptakten kommit ut tidigare så 

hade nog fler kommit. 

Beslut Att tacka Nora scoutkår för ett väl utfört arrangerande av Expeditionen 

2015. 

Att begära in en rapport från lägergruppen för Blå Bergen 2015. 

 

7 Utbildning  
a) Utbildningar under hösten 

Distriktets utbildare har som mål att följande utbildningar ska ges under 

hösten: 

Ledarutbildning Patrull 

Leda scouting (en gång i distriktet och tre ytterligare tillfällen inom regionen) 

Trygga möten 

b) Holger Moritz och Jonny Svedberg har gått fortbildning under Scoutforum. 

c) Utbildarhelg för utbildarna i Uppsala 28-29 november. 

Beslut Att tacka för rapporterna. 

 

8 Ledning och styrning  
a) Rapport Scoutforum 

Ett tiotal deltagare från distriktets kårer. Mycket uppskattat av de som deltog i 

distriktsstyrelsen. 

b) Hemsida 

Michael Bergen och Tim Swedin ska träffas och prata ihop sig om hemsidan. 

9 Ekonomi 
Ekonomin ser bra ut. 

10 Avslutande av  möte  
Michael Bergen tackade alla närvarande och avslutade mötet. 
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Nästa möte 
Inget nytt datum sattes utan styrelsen sätter datum för nästa möte via Doodle. 

Justering 
Vid protokol let   

  

Tim Swedin, sekreterare   Datum och ort 

Justerare   

  

Holger Moritz, justerare Datum och ort 

  

Michael Bergen, mötesordförande  Datum och ort 

 


