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Distriktsstyrelsens protokoll 
Datum:  Plats:   Löpnummer:  

3 december 2015 Föreningarnas Hus, Örebro Protokoll nr 7 
2015 

Del tagare 

Närvarande Distriktsordförande Michael Bergen 

 Ledamöter 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  
Föregående protokoll saknades 

Beslut Att gå igenom föregående protokoll vid nästa möte. 

 

5 Skrivelser  
a) Inbjudan från Frälsningsarméns scouter 

Inbjudan till Frälsningsarméns scouters 100-årskalas den 13 januari. Distriktet 

skickar ut inbjudan till alla medlemskårer. 

 

6 Arrangemang 
a) Ledarträff 17 december 

Ledarträff den 17 december, kl 18.00 på Café Skogen. 

i. Hantverk: Marsipan pyssel, paracord/makramé, garntomtar, fixas av 

Michael 

ii. Ljusspår: läggs av Kristina och Holger 

iii. På gång: Utbildning, Demokrati Jamboree, Grenträffar, Vårprogram,  

iv. Michael beställer 20 st böcker, ”Pyssla Utomhus”, som julklapp till 

kårerna. 

 
b) Blå Bergen 2015 

Lägerkommittén har räknat ut att vi inte är skyldiga någon kår pengar 

efter lägret. Läkarkommittén hade avslutningsmöte den 2/12 och vi 

väntar på en rapport från det. 

 
c) Ledaravslutning vårterminen 2016 

Datum för våravslutning sattes till den 12 juni. 

 

Beslut Att fördela arbetet inför ledarträffen enligt ovanstående. 

Att bestämma datum för våravslutning till den 12 juni. 

  



 

 3 

 

7 Utbildning  
a) Nytt förråd 

Vi har fått tag i ett förråd för utbildningsmaterialet i Holger Moritz 

bostadsrättsförening. Distriktsstyrelsen vill att vi skriver ett avtal på förrådet. 

Frågan tas upp efter nyår. 

b) Leda scouting 

Det kommer att anordnas en Leda scouting i slutet av januari och början av 

februari. 

 

8 Ledning och styrning  
a) Distriktsstämma 2016 

Holger Moritz får i uppdrag att boka lokal för stämman. Förslag på 

Tegelbruket. 

b) Hemsida 

Styrelsen hade en kort workshop om hur de tycker att hemsidan ska 

utformas. 

  

9 Ekonomi 
Styrelsen hade en workshop om 2016 års budget. Michael Bergen tar fram ett 

budgetförslag till nästa styrelsemöte. 

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

 

Nästa möte 
Nästa möte bokas in efter nyår. 
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Justering 
Vid protokol let   

  

Tim Swedin, sekreterare   Datum och ort 

Justerare   

  

Holger Moritz, justerare Datum och ort 

  

Michael Bergen, mötesordförande  Datum och ort 

 


