Distriktsstyrelsens protokoll
Datum:

Plats:

Löpnummer:

10 november 2015

Hyresgästföreningen, Karlslundsgatan
25-29, Örebro

Protokoll nr 6
2015

Deltagare
Närvarande

Distriktsordförande

Michael Bergen

Ledamöter

Kristina Joelsson
Emil Löwengren
IngMarie Nestor
Tim Swedin

Dagordningspunkter
1

Mötets öppnande
Michael Bergen hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2
Beslut

3

Beslut

Val av justerare
Att utse IngMarie Nestor att justera dagens protokoll.

Fastställande av dagordning

Att fastställa dagordningen.

1

4

Föregående protokoll
Föregående protokoll saknades

Beslut

5

Att gå igenom föregående protokoll vid nästa möte.

Skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

6

Arrangemang
a) Rapport Nattjakten 2015
Distriktsstyrelsen fick en kort muntlig rapport om Nattjakten från deltagande
styrelseledamöter.
b) Rapport JOTI
Var på Tegelbruket i Örebro. Ungefär ett 40-tal deltagare. Till nästa gång
måste vi vara ute i bättre tid med att ordna en lokal.
c) Ledarträff 17 december
Styrelsen diskuterade ledarträffen kort.
d) Expeditionen 2016
equmenia Vintrosa och equmenia Fjugesta arrangerar. IngMarie Nestor
informerade kort om hur långt planeringsarbetet kommit. Preliminärt
kommer vi att vara på Sannabadet.
e) Rapport fredsdagen
Ett 100-tal deltagare slöt upp vid Mikaelskyrkan. Ett bra genomfört
arrangemang.
f)

Frälsningsarméns scouter firar 100 år
Frälsningsarméns scouter firar 100 år som scoutkår i januari 2016 och bjuder
på tårta. Distriktet hjälper kåren med att sprida inbjudan till kårerna.

Beslut

Att tacka Hovsta scoutkår och Lundhagskyrkan för ett väl utfört
arrangerande av Nattjakten 2015.
Att tacka de ledare som hjälpte till att arrangera JOTI.

2

Att fastställa datumet för Expeditionen 2016 till den 21 maj.
Att tacka S:t Mikaels scoutkår för arrangerande av fredsdagen 2015.

7

Utbildning
Inget att rapportera

8

Ledning och styrning
a) Distriktsstämma 2016
Styrelsen fastställer datum för distriktsstämma till den 10 april.
b) Hemsida
Distriktet har äntligen fått tillgång till hemsidan orebro.scout.se. Uppdatering
av hemsidan pågår.
c) Riktlinjer för utbildnings- och arrangemangsbidrag.
Styrelsen konstaterade att beslut om fastställande av riktlinjerna saknas varför
styrelsen beslutade att fastställa dem nu.

Beslut

Att fastställa datum för distriktsstämma 2016 till den 10 april.
Att fastställa riktlinjer för utbildnings- och arrangemangsbidrag för
Scouterna Örebro län.
Att riktlinjerna publiceras på hemsidan och skickas ut till kårerna.

9

Ekonomi
Ekonomin ser bra ut.

10

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

Nästa möte
3 december klockan 18.00. Plats meddelas senare.

3

Justering
Vid protokollet

Tim Swedin, sekreterare

Datum och ort

Justerare

IngMarie Nestor, justerare

Datum och ort

Michael Bergen, mötesordförande

Datum och ort

4

