
Distriktsstyrelsens protokoll
Datum: Plats: Löpnummer:
2016-10-20 S:t Mikaels kyrkas undervåning Protokoll nr 8

Deltagare
Närvarande ordförande Michael Bergen

Ledamöter IngMarie Nestor
Emil Löwengren
Helena Björk

Dagordningspunkter

1 Arrangemang
Diskussion kring vad gemensamma arrangemang ska kosta. Distriktet fakturerar 

20 kr/scout vid varje gemensam aktivitet. 

Jota blev inställd pga få anmälda. 

Beslut Klarare rutiner kring kostnader och intäkter vid distriktsgemensamma 

aktiviteter behövs. Ansvariga kårer måste föra en diskussion med 

distriktsstyrelsen om vilken budget som finns kring arrangemangen.  

Vi ger förslaget kring arrangemangscykeln vid årsmötet utan ändringar.

Michael pratar med Engelbrekt och Adolfsbergs scoutkårer om Expedition

2017 som måste vara bestämd innan årsmötet. 

2 Utbildning
Diskussion kring hur vi informerar om utbildning. En cykel efterfrågas av 

kårordförandena i distriktet. Styrelsen äger inte frågan kring utbildning men vi vill 

stötta så mycket som möjligt. Kårerna efterfrågar utbildningar och de vill gärna 

veta i god tid så deras ledare hinner ta ledigt för att vara med på kurser.

Beslut
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3 E-post och Styrelsens ledamöters uppdrag
Samtal om e-post. Michael har kollat med Västerås och vi är positiva till deras 

lösning även om vi tänker i mindre format. E-post kan kopplas till 

utbildning@orebroscout.se alt arrangemang@orebroscout.se.  Vi fortsätter 

samtalet vid nästa möte. Samtal kring om att ledamöterna i styrelsen kan ha 

paraplyfunktion över olika delar i styrelsearbetet ex: utbildning, arrangemang. Idag

har vi kassör samt sekreterare utsedd. Det är lättare för kårerna om de vet vem i 

styrelsen som ska ha koll på olika saker. 

Beslut Att prata vidare kring e-post och domäner vid nästa möte.

4 Info DUST
De söker folk från Örebro. Kristin Lundmark från Engelbrekt sitter med i 

lägergruppen. De efterfrågar en person till styrelsen. 

Beslut Att fråga Lisen Felldin om hon vill sitta med i styrelsen för DUST.

5 Övrigt: 

Julavslutning Café Skogen: 
Samma som vanligt, julbord. 

Demokratijamboree:

Förträff ? Kårordförandena efterfrågar det, Michael skickar ut en förfrågan när det

passar de kårer som anmält sig gm mail till ordförandena. Vi vet i dagsläget inte 

vilka kårer som anmält sig.

Samordning Jamboree och Musikhjälpen den 13 november kl. 17.00:

Vi kallar till möte den 13 november kl. 17.00 (antagligen i Nikolai prästgård). 

Inbjudan går ut på FB, Hemsida och mail.

Distriktsmärke:

Vi kollade på de märken som fanns och kommer göra förslag (Helenas sambo gör

ett förslag som läggs på DS på FB). Förslaget utgår från NSF och Adolfsbergs 

förslag.

Beslut Michael kollar med Kula om han kan köpa in marsipan och glögg. Emil 

kollar NSFs lyktor till ljusspåret. Vem som lägger ljusspåret pratar vi om på

nästa möte.
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Nästa möte
1 dec kl. 18,00 i S:t Mikaels kyrkas undervåning.

Punkter som behandlas vid nästa möte:

Årsmötet (verksamhetsplan, ekonomi, plats och annat), e-post, arrangemang, distriktsmärke, 

julavslutning. 

Justering
Vid protokollet Mötesordförande

[Ange mötessekreterare] [Ange mötesordförande] 
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