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Distriktsstyrelsens protokoll 
Datum:  Plats:   Löpnummer:  

27 oktober 2014 Adolfsbergs scoutkår, Glomman Protokoll nr 9 
2013-2014 

Del tagare 

Närvarande Distriktsordförande Michael Bergen 

 Ledamöter Kristina Joelsson 
Lasse Karlsson 
Holger Moritz 
IngMarie Nestor 

Dagordningspunkter 

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

2 Val  av  j usterare  
 

Beslut Att utse Lasse Karlsson att justera dagens protokoll. 

3 Faststäl lande av  dagordning  
Styrelsen gick igenom förslag till dagordning 

Beslut Att fastställa dagordningen. 

4 Föregående protokol l  
Styrelsen gick igenom styrelseprotokoll åtta 2013-2014. 

Beslut Att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 
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5 Skrivelser  
Inga skrivelser har inkommit till styrelsen. 

6 Arrangemang 
a) Expedition 2015 

Nora scoutkår inväntar besked om huruvida de ska arrangera 2015 års 

Expedition.  

b) Aktiviteter för äventyrare och utmanare 

Styrelsen gick igenom vilka aktiviteter för äventyrarscouter och 

utmanarscouter som kårerna kommer arrangera och bjuda in andra kårer att 

delta i. S:t Mikael kommer att arrangera en utmanarkväll, Nora en videokväll 

för både äventyrare och utmanare och Kumla en tårtbakarkväll likaså.  

c) Ledarträff 

Styrelsen diskuterade om en ledarträff i slutet av höstterminen. Scoutrådet 

hade tidigare en ledaraktivitet runt höstlovsveckan samt att höstupptakten 

blev inställd. Styrelsen ska se över möjligheterna att arrangera en julavslutning 

med mat och någon inspirerande aktivitet den 17 december. 

d) Distriktsläger 2015 

Styrelsen diskuterade hur den ska gå till väga för att sätta samman en 

lägerkommitté. Styrelsen kommer att ta kontakt med några utvalda personer 

för att höra om deras intresse och sedan kalla dem till ett första möte. 

e) Fredsdagen 2014 

Fredsdagen arrangerades den 24 september i Slottsparken i Örebro. 

Värdkårer var Lundhagskyrkan, Equmenia, tillsammans med andra 

equmeniakårer. Ungefär 150 personer deltog varav 120-tal scouter i åldern 7-

30 år. Styrelsen tackar arrangerande kårer för ett väl utfört arrangemang. 

f) Nattjakten 2014 

Nattjakten arrangerades den 3 oktober vid Frälsningsarméns stuga i Pilängen 

av Örebro scoutkår och Frälsningsarméns scouter med stöd av Adolfsbergs 

scoutkår. 64 deltagare i 15 patruller. Styrelsen tackar arrangerande kårer för 

ett väl utfört arrangemang. 

g) Jamboree On The Internet – Joti 2014 

Ledare från S:t Mikales scoutkår och Adolfsbergs scoutkår arrangerade Joti i 

Sensus lokaler inne i Örebro. Tolv scouter och fyra ledare deltog. Styrelsen 

tackar arrangerande ledare för att de kunde arrangera Joti med så kort varsel. 
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Beslut Att Kristina Joelsson tar kontakt med Nora scoutkår angående 

Expeditionen 2015 

Att Kristina Joelsson och Lasse Karlsson ansvarar för aktiviteten i 

anslutning till julavslutningen och att Michael Bergen ansvarar för maten. 

Att IngMarie Nestor och Lasse Karlsson kallar samman de kontaktade 

personerna för ett första möte med lägerkommittén. 

7 Utbildning  
a) Äventyrskurs 2015 

Kristina Joelsson informerade om en kurs för äventyrsledare som arrangeras i 

Stockholm under våren. Kursen är en inspirationskurs.  

b) Regionala utbildningsgruppen 

Kristina Joelsson informerade från regionala utbildningsgruppens möte. I 

dagsläget är de fem stycken i gruppen. 

c) Kommande utbildningar 

Det kommer att arrangeras en BAS i Nora den 3 november. 

Beslut Att distriktet betalar kursavgiften för fem deltagare från distriktet mot att 

deltagarna själva betalar resan.  

Att Kristina Joelsson får i uppdrag att ta in intresseanmälningar och 

återkomma till styrelsen för beslut om vilka som får åka på distriktets 

bekostnad. 

8 Ledning och styrning  
a) Protokoll 

Styrelsen diskuterade hanteringen av styrelsens protokoll.  

b) Hemsida 

Michael Bergen har frågat Daniel Carlsson om han vill administrera distriktets 

hemsida, något han tackat ja till. Michael får i uppdrag att fortsätta dialogen 

med honom med målet att få igång distriktets hemsida så snart det bara är 

möjligt. 

c) Facebook 

Michael Bergen rapporterade att distriktet nu har en sida på Facebook. Den 

heter Scouterna Örebro län. 
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d) Demokratijamboreen 

Styrelsen konstaterar att ingen kår har önskat att distriktet skickar ombud i 

deras ställe. Styrelsen vill ändå att distriktet finns på plats och skickar Kristina 

Joelsson som observatör till Demokratijamboreen. 

e) Verksamhetsplan 2014 

Styrelsen gick igenom årets verksamhetsplan för att kontrollera att distriktet 

ligger i fas med vad som beslutats. Styrelsen konstaterar att distriktet har 

genomfört mycket av det som står i verksamhetsplanen för året. 

Beslut Att distriktets protokoll kommer att läggas upp på distriktets hemsida när 

den är färdig. 

Att distriktet utser Kristina Joelsson till observatör till Demokratijamboreen 

för distriktets räkning. 

9 Ekonomi 
Michael Bergen rapporterade att distriktet har fått en gåva av Örebro läns 

scoutdistrikt på ungefär 90 000 kronor. Distriktet har också lämnat in en ansökan 

om landstingsbidrag för 2015 baserat på Örebro läns scoutdistrikts siffror för 

2013. 

10 Övriga f rågor  
DUST 

Michael Bergen rapporterade från den regionala distriktsordförandeträffen som 

arrangerades på DUST-lägret. Där diskuterades bland annat själva lägrets framtid 

och dess utformning. Distriktet har sagt ja till att vi vill fortsätta med DUST. När 

årets DUST-läger är sammanfattat kommer diskussionen om framtiden att 

fortsätta. 

11 Avslutande av  möte  
Michael Bergen avslutade mötet. 

 

Nästa möte 
Tisdag 25 november. Michael Bergen kollar om vi kan vara i Kumla 
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Justering 
Vid protokol let   

  

Michael Bergen, mötesordförande  Datum och ort 

Justerare  

  

Lasse Karlsson Datum och ort 

 
 


