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Distriktsstyrelseprotokoll 

Scouterna Örebro län 

Datum: Fjugesta 200705 

Plats: Lekebergskyrkan 

Löpnummer: 3 2020 

 

Deltagare 

NÄRVARANDE 

Ordförande Rebecka Fredlund 

Ledamöter Albin Edlund 
Johan Sjödahl 
Jonas Hansen 

 

FRÅNVARANDE 

Ledamot Christian Lindh 
Dennis Engvall 
Ulf Höglind 
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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 Albin Edlund till justeringsperson. 

4. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Beslut:  att godkänna distriktsstyrelseprotokoll 200517 samt lägga detta till handlingarna. 

5. ANSÖKAN REGIONBIDRAG 

Endast två kårer har redovisat sina respektive aktiviteter för 2019 som efterfrågats för att ha 

som underlag för distriktets ansökning av regionbidrag. Då tiden är knapp och ansökan 

behöver skickas in inom kort så får den skickas med endast de kårerna och distriktets 

gemensamma aktiviteter medräknade. 

Beslut:  att uppdra åt Rebecka att skriva ihop ansökan samt uppdra Rebecka och Jonas att skriva 

under densamma och skicka in den. 

6. SYNNEDSATTAS LÄGER 200806--09 

Distriktet har fått en förfrågan i veckan om vi kan tänka oss att hjälpa till att ordna en 

överlevnadsaktivitet för synnedsatta på deras läger i augusti. Vi har inte fått några uppgifter 

om antal personer, ålder eller plats. Vi kommer fram till att vi inte har möjlighet att styra 

upp någon sådan aktivitet med så kort varsel mitt i sommaren men kan eventuellt tänka oss 

att hjälpa till något annat år om vi får förfrågan i god tid. 

Beslut: att uppdra åt Rebecka att svara på mejlet och meddela enligt ovan. 

7. JAMBOREE21 

Förra gången det hölls en nationell jamboree (2017) samordnade och finansierade distriktet 

person-/godstransport för distriktets medlemmar/kårer till och från lägret. Då det var fler 
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som ville åka på lägret än beräknat blev det betydligt dyrare än budgeterat den gången. Vi 

vill gärna hjälpa kårerna med samordning och eventuellt finansiering även på kommande 

Jamboree21 och behöver därför redan nu börja titta på lösningar och finansiering för detta. 

Beslut: att uppdra åt Ulf att undersöka möjligheter och prisbild för transport av scouter och 

utrustning till Jamboree21. 

 att uppdra åt Jonas att ta reda på vad transporterna kostade i samband med Jamboree17. 

8. HÖSTUPPTAKT 200816 

A. Mat  

Ulf har anmält intresse att ansvara för lunchen till höstupptakten. Rebecka bakar 

fikabröd och Jonas köper kaffe, te och mjölk. 

 

B. Tidsplan 

Samling med fika 10:00 

Aktivitet ca 10:45–12:00 

Lunch ca 12:00–13:00 

Aktivitet 13:00–15:00 

 

C. Förmiddagsprogram 

Vi planerar en patrulltävling i mixade patruller på tema samarbete och problemlösning. 

Sex olika stationer samt ett chiffer planeras. 

Ansvarsområden: 

Chiffer – Dennis 

Strutbana – Johan 

Vattenstafett – Jonas 

Labyrintspel – Albin 

Tändstickspussel – Christian 

”Bäst i test”-inspirerade stationer (2 st) – Rebecka och Dennis 

 

D. Eftermiddagsprogram 

Utvecklingskonsulent Fredrik Kadesjö kommer och håller en workshop med tema 

höstuppstart. 

 

Beslut: att uppdra åt Ulf att planera och inhandla lunchen samt knyta till sig de personer som 

behövs för att förbereda lunchen. 

 att uppdra åt respektive styrelseledamot att planera och genomföra sin respektive station till 

förmiddagens program. 

 att uppdra åt Jonas respektive Rebecka att fixa fika enligt ovan. 
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9. ÖVRIGA FRÅGOR 

A. Flytt till Google 

Vi har fått besked att vi får nyttja Scouternas domän för vår googlelösning men Albin har 

ännu inte fått tillgång till all information. 

Beslut: att uppdra åt Albin att ringa Scouterna och driva på processen. 

10. NÄSTA MÖTE 

Beslut: att genomföra nästa möte i anslutning till höstupptakten 200816 på Café Skogen ca 15:30. 

Justering 

Vid protokollet  Mötesordförande 

   

Johan Sjödahl 
 

Rebecka Fredlund 

 

 

 

 

Justerare   

   

Albin Edlund 
 

Ort och datum 

 

 


