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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 Christian Lindh till justeringsperson. 

4. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Beslut:  att godkänna distriktsstyrelseprotokoll 200419 samt lägga detta till handlingarna. 

5. KLARGÖRANDE I VAD SOM KLASSAS SOM GRUNDUTBILDNING 

Då ingen har undersökt detta sedan föregående möte så kontaktar Rebecka Regionala 

utbildningsgruppens ordförande Kristina Joelsson under mötet och får svar. 

Beslut:  att fastställa grundutbildningarna i distriktets definition till utbildningarna Trygga Möten, 

Anpassat Ledarskap, Leda Patrull, Leda Scouting, Leda Avdelning samt Leda Kår. 

6. HÖSTEN 2020 

A. Höstupptakt  

Christian har kollat med Café Skogen och fått svar att vi kan vara där, men eventuellt 

inte får vara inomhus om inte coronasituationen har ändrats. 

 

B. Nattjakten 

Vintrosa och Adolfsberg har haft möte angående Nattjakten och planerar att arrangera 

denna den 2a oktober i Vintrosa. 

 

C. JOTA/JOTI 

JOTA/JOTI kommer sannolikt arrangeras på Café Skogen till hösten. 

 

Beslut: att hålla höstupptakten på Café Skogen den 16e augusti. 
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7. FLYTT FRÅN DROPBOX TILL GOOGLE 

Albin rapporterar att han inte har fått svar från Scouterna angående huruvida vi kan använda 

deras domän ”orebro.scout.se” till mejladresser, i övrigt är plattformen i princip färdig. 

Styrelsen vill gärna komma igång med den nya lösningen så snart som möjligt och diskuterar 

en egen domän. 

Beslut: att uppdra åt Albin att köpa domänen ”orebroscout.se” för 323,75 kr/år inklusive moms. 

 att Albin flyttar innehållet från Dropbox till Google. 

Tillägg:  Några dagar efter styrelsemötet svarar Scouterna att de ger oss tillåtelse att använda deras 

domän och ett per capsulam-beslut fattades att riva upp första att-satsen ovan. 

8. FÖRRÅDET 

Johan har frågat Holger om förrådsnycklarna. Han uppger att han inte längre har dem utan 

har gett dem till Kristina. Det är två nycklar, en till bostadsrättsföreningen Mullbärsträdet i 

Örebro och en till ett hänglås. 

Beslut: att Johan hämtar nycklarna hos Kristina och kopierar upp tre ytterligare exemplar av 

hänglåsnyckeln. 

 att Rebecka kontaktar BRF Mullbärsträdet i Örebro och beställer tre ytterligare nycklar till 

entrédörren. 

9. FÖRTYDLIGANDE AV VAD SOM INGÅR I DE OLIKA BUDGETKATEGORIERNA 

Det har inte varit glasklart vad som ska ingå i de olika budgetposterna ”Utbildning” 

respektive ”Utb.- och arr.bidrag”. Detta har diskuterats. 

Beslut: att i budgetposten ”Utbildning” inkludera kostnader för grundutbildningar (enligt definition 

i §4), utbildning för utbildare samt utbildardagarna. 

 att i budgetposten ”Utb.- och arr.bidrag” inkludera bidrag till distriktsmedlemmar som går 

övriga utbildningar samt internationella arrangemang.  

10. DATUM FÖR ARRANGEMANG OCH ARRANGEMANGSCYKEL 

Distriktets arrangemangscykel har diskuterats och justerats. I dagsläget ser förslaget som ska 

läggas in i verksamhetsplanen 2021 ut som följer: 
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 2021 2022 2023 2024 

Expeditionen Hovsta 

8e maj 

Engelbrekt Adolfsberg och 

Lekeberskyrkan 

NSF 

Fredsdagen Adolfsberg och 

NSF 

22a september 

Lundhagskyrkan 

och Stora Mellösa 

Hovsta Betelkyrkan och 

FA 

Nattjakten Engelbrekt och 

FA 

1a oktober 

Betelkyrkan och 

S:t Mikael 

Kumla Nora 

JOTA/JOTI Betelkyrkan och 

Lundhagskyrkan 

15e-17e oktober 

Svartåns roverlag Nora Vintrosa och 

Lekebergskyrkan 

 

Beslut: att fastställa förslaget till arrangemangscykel och datum enligt ovan.  

 att Christian kontaktar NSF beträffande att samarrangera Fredsdagen med Adolfsberg redan 

nästa år. 

11. ÖVRIGA FRÅGOR 

A. Adolfsbergs scoutkår 

Adolfsbergs scoutkår har för närvarande akut ledarbrist med endast två aktiva ledare. 

Rebecka rapporterar att hon har kopplat in utvecklingskonsulent Fredrik Kadesjö på 

detta och distriktsstyrelsen hoppas på en lösning. 

 

B. Julbord 

Styrelsen diskuterade plats och kom fram till att Café Skogen är den optimala lösningen 

med kombinationen bra mat och överkomligt pris. Prelininärt datum 6e december. 

 

C. DUST-föreningen 

Johan och Rebecka har varit på digitalt årsmöte med DUST-föreningen och Johan har 

tillsammans med Lisen Felldin valts till distriktets representanter i föreningens styrelse. 

 

Beslut: att uppdra åt Christian att kolla upp om Café Skogen är ledigt den 6e december och boka 

julbord. 

12. NÄSTA MÖTE 

Beslut: att genomföra nästa möte den 5e juli i NSFs lokal i Varberga. 
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Justering 

Vid protokollet  Mötesordförande 

   

Johan Sjödahl 
 

Rebecka Fredlund 

 

 

 

 

Justerare   

   

Christian Lindh 
 

Ort och datum 

 

 


