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Distriktsstyrelseprotokoll 

Scouterna Örebro län 

Datum: Örebro 200816 

Plats: Café Skogen 

Löpnummer: 4 2020 

 

Deltagare 

NÄRVARANDE 

Ordförande Rebecka Fredlund 

Ledamöter Albin Edlund 
Chistian Lindh 
Dennis Engvall 
Johan Sjödahl 
Jonas Hansen 
Ulf Höglind 

FRÅNVARANDE 

Ledamot - 
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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 styrelseprotokoll 200705 samt lägga detta till handlingarna. 

5. REGIONBIDRAG 

Även Hovsta scoutkår har nu redovisat sina aktiviteter för 2019. 

Beslut: att uppdra Rebecka att uppdatera ansökan för regionbidrag. 

6. JAMBOREE 21 

Ulf kollar vidare på lösningar och prisuppgifter för samordning av transport av scouter och material 

till Norra Åsum. 

7. HÖSTUPPTAKT 

Tolv deltagare, distriktsstyrelsen och utvecklingskonsulenten Fredrik Kadesjö medverkade på dagens 

distriktsupptakt vid Café Skogen. Generellt var både deltagare och styrelse nöjda med dagen. 

8. VÅRUPPTAKT 

Diskussion angående vårupptakt. Vår tanke är någon form av föreläsning/workshop om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi avser dock att fråga kårerna om de har några önskemål 

om tema och sondera intresse. Eventuellt kan även Fredrik Kadesjö, utvecklingskonsulent, hålla 

någon workshop om något scoutigt ämne. Preliminärt datum för detta är 210113. 
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Beslut: att uppdra Dennis att författa ett mejl till kårerna som Rebecka kan mejla ut till kårerna med 

sista svarsdag 200926. 

9. UTBILDNING 

Det finns intresse från Johan Sjödahl och Christer Lindh att gå utbildning för utbildare i 

Göteborgstrakten under två helger i höst. Kostnaden för detta är 400 kr/person i kursavgifter 

exklusive resor. 

 

Johan meddelar att han avser skicka ut ett mejl till kårerna för att undersöka intresset hos distriktets 

medlemmar att gå scoutledarutbildningar inför våren för att ge Regionala utbildningsgruppen 

möjlighet att planera hur många kurser som behöver ges då.  

Beslut: att godkänna Johan Sjödahls och Christer Linds utgifter i samband med utbildningen. 

 att uppdra åt Johan att fråga kårerna om utbildningsönskemål.  

10. FREDSDAGEN 

Frälsningsarmén har inkommit med en fråga om det går bra att anordna Fredsdagen digitalt i år. 

Styrelsen anser att det med tanke på covid-19 är en god idé. 

Beslut: att uppdra åt Rebecka att svara FA att de får göra som de önskar. 

11. JOTA/JOTI 

Christian meddelar att JOTA/JOTI blir av vid Café Skogen för max 50 personer men att vi av 

försäkringsskäl inte får sova inomhus.  

12. JULBORD 

Vi planerar att hålla julbord i vanlig ordning då det inte brukar komma fler än 50 personer. 

13. GOOGLE 

Albin meddelar att googlelösningen nu är igång, men att vi under en övergångsperiod kommer låta 

Dropbox finnas kvar som en backup. 

14. NÄSTA MÖTE 

Söndag 201004 kl 18:30 i Lundhagskyrkan. 
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Justering 

Vid protokollet  Mötesordförande 

   

Johan Sjödahl 
 

Rebecka Fredlund 

 

 

 

 

Justerare   

   

Christian Lindh 
 

Ort och datum 

 

 

 


