
Distriktsstyrelsens protokoll
Datum: Plats: Löpnummer:
2016-09-21 Varberga NSF Protokoll 7 

Deltagare
Närvarande Michael Bergen

Kristina Joelsson
Alva Sörman
Helena Björk
Holger Moritz
IngMarie Nestor

Dagordningspunkter

1 Arrangemang
Vi tog upp olika arrangemang. 

Världens barn: Drog in 500 kr till världens barn, fåtal scouter slöt upp men något 

vi kan jobba på till nästa år. Finns möjlighet att utveckla till nästa år. Mycket folk i 

omlopp redan kl. 10.00 så vi kan börja tidigare nästa år.

Fredsdagen: Kul att Betel är med sin kår. Samma sak med Nattjakten. Många 

scouter ser fram emot den dagen som Kumla scoutkår anordnar i år. 

Joti: Vi inväntar information från Adolfsberg och Engelbrekt.

Beslut

2 Utbildning
Kommer bli två kurser till hösten.

Beslut Att inför budgetarbetet ska det finnas en plan för kostnader för utbildarna i

distriktet.
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3 Ledning och styrning
Kårordförandeträff  blir den 3 oktober. Vi tar upp demokratijamboreen som ett 

erbjudande för kårernas utmanare och rover att åka gemensamt på. 

Julavslutning 15 december: Café Skogen är bokad. Skönt med traditionen att vara 

där. 

Medlemsfakturor går ut inom kort.

E-postadress eller inte diskuterades.

Beslut Att vi tar bort Fellingsbro scoutkårs faktura då de är vilande just nu. 

                          Att Michael Bergen kollar upp adressen: scouternaorebrolan.se och tar upp

det vid nästa möte.

4 Ekonomi
Just nu positivt resultat; 51 909 kr

Ekonomisk rapport från Expedition 2016 kommer till nästa möte. 

Beslut Att styrelsen, genom Kristina Joelsson, köper in beachflaggor till distriktet 

som vi kan använda vid olika arrangemang samt att kårerna kan låna vid 

behov.                                                                                                              

Att ta upp Nattjaktens kostnad för scouterna vid nästa möte om distriktet 

ska stå för den.                                                                                                 

Att ta upp Expedition 2016 vid nästa möte.         

Nästa möte
20 oktober kl 18.00 S:t Mikaels kyrkas nedervåning
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Justering
Vid protokollet Mötesordförande

Helena Björk Michael Bergen 

 Datum och ort
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