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Distriktsstyrelsen  
Scouterna Örebro län 

 

Datum: Plats:  Protokoll nr: 
2017-11-06 Hemma hos ordförande, Nyborgsgatan 

19, Örebro 
6 2017 

 

 
Närvarande Distriktsordförande Michael Bergen 

 Ledamot Emil Löwengren 
Albin Edlund 
Holger Moritz  

   

   

Adjungerande   

   

   

Frånvarande Ledamot Jonas Hansen 
Hans Telhede 

   

 

1.  Mötets öppnande 

 Distriktsordförande Michael Bergen hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

  

2.  Val av justerare 

 Förslag  

  

Beslut Att utse Albin Edlundatt justera dagens protokoll. 

3.  Fastställande av dagordning 

 Ordföranden gick igenom förslag till dagordning. 

Beslut Att fastställa dagordningen. 
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4.  Julavslutning 

 Styrelsen diskuterade var distriktet ska vara på julavslutningen den 17 december. Styrelsen 

enades om att kolla med Frälsningsarmén i första hand och Café Skogen i andra hand. Om det 

blir på Frälsningsarmén bokar vi mat via catering. 

Beslut Att uppdra till ordförande att boka lokal och catering samt skicka ut inbjudan. 

 

5.  Kårordförandeträff 

 Det har inte anordnats någon kårordförandeträff under hösten. Styrelsen enades om att bjuda 

in till en kårordförandeträff efter årsskiftet istället. Ordförande bjuder in och fastställer datum. 

Beslut Att uppdra till ordförande att sätta datum för och bjuda in till kårordförandeträff efter 
årsskiftet 

 

6.  Bekräftelse av beslut fattat per capsulam – kostnader för resor till Jamboree17 

 Antalet deltagare från distriktets kårer på Jamboree17 visade sig bli betydligt fler än 

budgeterat. Kostnaden för resor till och från lägret samt transport av lägermaterial skulle med 

anledning av det bli mer än dubbelt så hög än budgeterat. Styrelsen fattade därför under 

sommaren ett beslut per capsulam om att ändå stå för samtliga transportkostnader för 

samtliga deltagare och därmed kraftigt avvika från budgeten. 

Beslut Att bekräfta beslutet styrelsen fattade per capsulam. 

 

7.  Märke leda Patrull 

 Nora scoutkår har lämnat önskemål om att distriktet ska ta fram ett märke för de som går leda 

Patrull då det saknas ett nationellt märke. Styrelsen tycker att det är ett bra förslag. 

Ordförande får i uppdrag att ta kontakt med Nora scoutkår och diskutera frågan vidare. 

Beslut Att distriktet ska ta fram ett märke för leda Patrull. 

Att fråga Nora scoutkår om de kan ta fram ett förslag på märke. 

 

8.  Jamboree 2019 

 Det har inkommit frågor från kårer i distriktet om ekonomiskt stöd för deltagare på 

världsscoutjamboreen i USA 2019. Styrelsen är osäker på om det finns ekonomiska 

förutsättningar att kunna subventionera deltagaravgiften men att distriktet kanske kan stötta 

upp på annat sätt. Frågan tas upp på en workshop på distriktsstämman 2018. 
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Beslut Att arrangera en workshop om hur distriktet kan stötta deltagande på världsscoutjamboreen 
2019. 

 

9.  Distriktsstämma 2018 

 Styrelsen diskuterade datum för distriktsstämman 2018. 

Beslut Att fastställa datum för distriktsstämman 2018 till den 8 april. 

 

 

10.  Verksamhetsplan 2018 

 Styrelsen diskuterade förslag till verksamhetsplan för 2018.  

Förslag till datum 2018: 

Expeditionen 5 maj 

Sommaravslutning 10 juni 

Höstupptakt/Ledstjärnan 1 september 

Fredsdagen 19 september 

Nattjakten 5 oktober 

Joti/Jota 20-21 oktober 

Julavslutning 16 december 

2018 är det även demokratijamboree (Scouterna stämma). Den ska tas med i förslaget till 

verksamhetsplan 

Beslut Att lägga till dessa datum samt demokratijamboreen i förslaget till verksamhetsplan 2018. 

 

11.  Mötets avslutande 

 Distriktsordförande tackade alla för deras deltagande och avslutade mötet. 

 

 
Nästa möte: 

I samband med julavslutningen 17 december 
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Vid protokollet Justeras 

  

 

 

Michael Bergen Albin Edlund 
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