Distriktsstyrelsen
Scouterna Örebro
län
Datum:
2017-06-06

Plats:
Hemma hos ordförande, Nyborgsgatan
19, Örebro

Protokoll nr:
5 2017

Närvarande

Distriktsordförande
Ledamot

Michael Bergen
Jonas Hansen
Albin Edlund
Holger Moritz

Adjungerande

[Ange roll]
[Ange roll]

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

Frånvarande

Ledamot

Emil Löwengren
Hans Telhede

1.

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

2.

Val av justerare
Förslag Holger Moritz

Beslut Att utse Holger Moritz att justera dagens protokoll.
3.

Fastställande av dagordning
Ordföranden gick igenom förslag till dagordning.

Beslut Att fastställa dagordningen.
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4.

Sommaravslutning
Distriktsordföranden informerade om att sommaravslutningen 11 juni blir en båttur med
M/S Liden.

Beslut Att tacka för informationen
5.

Ansökan om utbildningsbidrag
Hovsta scoutkår har inkommit med en ansökan om utbildningsbidrag för ledarutbildning
Patrull för tre scouter.

Beslut Att bevilja Hovsta scoutkår 4 200 kronor i utbildningsbidrag för ledarutbildning Patrull
6.

Skrivelse från Hovsta scoutkår om kostnaden för distriktsmärke
Hovsta scoutkår har skickat in en skrivelse till distriktet där de föreslår att distriktet ska stå för
kostnaderna för distriktsmärkena. Styrelsen tycker inte att distriktet ska stå för kostnaderna.
Medlemsavgiften till distriktet är densamma för kåren oavsett medlemsantal. En stor scoutkår
skulle snabbt få märken till en kostnad överstigande medlemsavgiften medan en liten kår inte
skulle få det.

Beslut Att ge ordförande i uppdrag att meddela Hovsta scoutkår styrelsens svar.
7.

Höstupptakt
Styrelsen diskuterade formerna för höstupptakten den 26 augusti. Höstupptakten ska
arrangeras som en ledartävling under namnet Ledstjärnan. Ordförande får i uppdrag att
skicka ut inbjudan.

Beslut Att döpa hästupptaktstävlingen till Ledstjärnan.
8.

Information distriktsläger
Ordförande informerade styrelsen om sommarens distriktsläger.

Beslut Att tacka för informationen
9.

Information Jamboree17
Ordförande informerade styrelsen om förberedelserna för Jamboree17

Beslut Att tacka för informationen
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10.

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

Nästa möte:
Distriktsordförande kallar till nästa möte.

Vid protokollet

Justeras

Michael Bergen

Holger Moritz
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