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Distriktsstyrelsens protokoll 
Datum:  Plats:   Löpnummer:  

10 juni 2014 Adolfsbergs scoutkår, Glomman Protokoll nr 7  
2013-2014 

Del tagare 

Närvarande Distriktsordförande Michael Bergen 

 Ledamöter Kristina Joelsson 
Holger Moritz 
IngMarie Nestor 

   

Frånvarande Ledamot Lasse Karlsson 

Dagordningspunkter 

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

2 Val  av  j usterare  
Klicka här för att ange text. 

Beslut Att utse Holger Moritz att justera dagens protokoll. 

3 Faststäl lande av  dagordning  
Klicka här för att ange text. 

Beslut Att fastställa dagordningen. 

4 Föregående protokol l  
Föregående protokoll är ännu inte justerat. 

http://www.scouterna.se/
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Beslut Att bordlägga frågan till nästa styrelsesammanträde. 

5 Distriktsläger 2015  
Michael Bergen meddelade att distriktet har gjort en ansökan till kommunens 

jubileumsfond. På grund av missförstånd mellan distriktet och jubileumsfonden 

kunde inte ansökan göras enligt fondens uppställda formulär.  

IngMarie Nestor meddelade att hon har varit i kontakt med kommunen angående 

lägerplats i närheten av Örebro. Det finns tre uppslag: Snavlunda, Sommarro och 

Hästhagen. IngMarie bevakar frågan och lämnar över informationen och 

kontakten till lägerkommittén när den har utsetts. 

Beslut Att tacka för rapporterna. 

6 Distriktsupptakt 24 augusti  
Styrelsen diskuterade frågan. 

Michael Bergen kontaktar Scouternas utvecklingskonsulent och hör om han kan 

vara med. Michael Bergen skickar en inbjudan innan sommaren. En påminnelse 

med anmälan skickas ut under augusti. 

Beslut Att distriktsupptakten hålls hos equmenia Vintrosa. 

7 Arrangemanscykel  2015 och f ramåt.  
Kårordförandeträffen i maj uttryckte en önskan om att det åter skulle upprättas 

en arrangemangscykel för distriktets arrangemang. Arrangemangen ska 

genomföras av flera kårer i samverkan.  

Beslut Att låta distriktsstämman fastställa arrangemangscykeln på nästa 

distriktsstämma. 

Att höra med Nora scoutkår om värdskap för Expeditionen 2015. 

8 Utbildning  
Utbildning BAS kommer att arrangeras i två omgångar på DUST. 

Beslut Att tacka för rapporten. 

9 Avslutande av  möte  
Michael Bergen avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar. 
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Nästa möte 
Klicka här för att ange text. 

Justering 
Vid protokol let   

  

Michael Bergen, mötesordförande  Datum och ort 

Justerare  

  

Holger Moritz  Datum och ort 

 
 


