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Dagordning 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Distriktsordförande Rebecka Fredlund hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat 

2. VAL AV SEKRETERARE 

Beslut: att välja Johan Sjödahl till mötessekreterare. 

3. VAL AV JUSTERINGSPERSON 

Beslut:  att välja Dennis Engvall till justeringsperson. 

4. REMISS PÅ REGIONENS NYA RIKTLINJER 

Regionens riktlinher diskuterades, inga konstigheter identifierades, dock önskar vi göra ett 

medskick till regionen att föreningar och distrikt kan bedrivas på många olika sätt och ha 

olika upplägg på verksamheten. 

Beslut:  att meddela Region Örebro län att vi tycker att deras riktlinjer i stort ser bra ut. 

 att göra ett medskick att föreningar och distrikt kan ha olika verksamhetsupplägg. 

5. DISTRIKTETS BIDRAGSANSÖKAN TILL REGION ÖREBRO LÄN 

Rebecka har sammanställt ett formulär för distribution till kårerna där de ska fylla i vad de 

har haft för potentiellt bidragsgivande verksamhet under 2019. Formuläret granskades på 

mötet och efter lite gramatiska justeringar är formuläret klart att skicka ut. Formuläret riktar 

sig endast till kårer som är direktanslutna samt NSF. 

Beslut: att skicka ut det framtagna formuläret till distriktets kårer för att kunna söka regionbidrag. 

6. ÖVERSYN AV SCOUTERNA ÖREBRO LÄNS RIKTLINJER FÖR UTBILDNINGSBIDRAG 

Genomgång av riktlinjerna, diskussion angående utbildares ersättning vid utbildarträffar och 

utbildning för utbildare. Genomgång av lydelser i texterna. Diskussion angående vad som 

avses med en grundutbildning, vi kom inte fram till något bra svar på denna frågan. 

Beslut: att ändra lydelsen under punkt 2 ”…skicka sina utmanarscouter och ledare…” till ”…skicka 

sina medlemmar…”. 
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 att lägga till en punkt 5 med lydelsen ”Utbildare ansöker om bidrag före 

utbildningsarrangemang med en preliminär summa och skickar in utläggsblankett efter genomfört 

utbildningsarrangemang”. 

 att kolla upp vad som menas med ”grundutbildning”. 

 att skriva en proposition till stämman 2021 för att revidera riktlinjerna enligt ovan. 

7. DISTRIKTETS ARRANGEMANG 

A. Sommaravslutning/Höstupptakt  

Tanken var att hålla en sommaravslutning med 5-kamp och gemensam lunch samt en 

höstupptakt i form av en workshop med Fredrik Kadesjö. På grund av rådande 

coronaläge planerar vi att endast hålla en höstupptakt som en heldag med 5-kamp på 

förmiddagen, gemensam lunch och workshop på eftermiddagen. Eventuellt på Café 

Skogen men inget platsbeslut fattades. 

 

B. Pride 2020 

Rebecka har varit i kontakt med arrangörerna av Pride och fått reda på att de ställer in i 

år. 

 

C. Införa distriktsläger i arrangemangscykeln 

Diskussion om att införa en lägercykel i verksamhetsplanen framöver enligt nedan: 

2021 – Nationell Jamboree 

2022 – DUST 

2023 – Kårläger 

2024 – Distriktsläger 

Tanken är att hålla distriktsläger vart 4e år fr.o.m. 2024. Grundplanen blir att föra in det 

i verksamhetsplanen 2021. Föreslå ett LÄKO inför stämman 2022 som får i uppdrag att 

planera ett distriktsläger sommaren 2024. 

 

D. Arrangemansgmall 

Vi gick igenom en framtagen mall för arrangemangsplanering. Den ser i stort bra ut 

men vi saknade information om redovisning av arrangemangen. 

Beslut: att ställa in sommaravslutningen och förlänga höstupptakten som planeras hållas den 16 

augusti. 

 att lägga fram förslaget på arrangemangscykel i verksamhetsplanen 2021 enligt ovan 

 att uppdra åt Rebecka att lägga in en text om redovisning i arrangemangsmallen och skicka 

ut för korrläsning. 
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8. ÖVRIGA FRÅGOR 

A. Sen faktura från expeditionen 2019 

S:t Mikael scoutkår har lämnat in en sen faktura på ca 3700 kr för bajamajor från 

Expeditionen som inte täcks av den avsatta budgeten. 

B. Förrådet 

Johan har glömt kontakta Holger angående förrådsnyckeln. 

Beslut: att uppdra åt Jonas att betala fakturan för bajamajor. 

 att uppdra åt Johan att jaga fatt på förrådsnyckeln. 

9. NÄSTA MÖTE 

Beslut: att hålla nästa möte den 17 maj i Lekebergskyrkan. 

 

Justering 

Vid protokollet  Mötesordförande 

   

Johan Sjödahl 
 

Rebecka Fredlund 
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Dennis Engvall 
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