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                    Protokoll nr 494 

 
  
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes Scoutdistrikt  
den 17 maj 2018 på Kansliet i Malmö. 
 
 
Närvarande 
 

Adam Arvidsson 
Cliff Jackby 
Lottie Sköld 
Edvin Dribe 
Thilda Qvist (ersättare för Silje 
Martinssen 

Eva Svanström 
My Standar 
Max Björkegren 
Roger Persson 

 
Adjungerade:  

 
John Söderdahl  

 

   
Frånvarande: Silje Martinsen 

 
 

Camilla Nilsson 
 

§ 77  Mötet öppnas  
 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat. 

     

 
§ 77 Mötet öppnas  

§ 78   Fastställande av dagordning  
          Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 79   Anmälan av mötesordförandes val av protokollförare. 
          Mötesordföranden anmäler Eva Svanström till protokollförare. 

§ 78 Fastställande av 
         Dagordning 
 
§ 79 Anmälan om 
        protokollförare 

  
§ 80  Val av protokolljusterare 
         DS beslutade att utse Cliff Jackby till protokolljusterare. 

   

§ 80 Val av protokoll-  
        protokolljusterare  

§ 81  Föregående mötesprotokoll 
Styrelsemötes protokoll nr 490 (15 mars), 491 (19 mars), 492 (14 april) samt 
493 (konstituerande möte den 17 april) godkändes och lades till handlingarna.  

§ 81 Föregående    
        mötesprotokoll 

 
§ 82  Ekonomi 

Ekonomin gicks igenom och är i balans.  
Roger har haft ett uppstartsmöte med Malin Wikstrand och skall på måndag 
den 21/5 ha ett möte med Margareta Persson. Redovisningsfilen (Excelfilen) 
kommer löpande att uppdateras inför styrelsemötena. 
 
SUS har presenterat en budget för sitt arrangemang Mitt i prick som kommer 
att genomföras i Lund. 
 
DS beslutade 
att godkänna presenterad budget 
  

§ 83  Månadens tema (Kårstöd) 
Eva har varit på kårstödsmöte och börjat komma in i deras arbete. Eva 
meddelar att distriktets kårer generellt mår bra och att hon har separata 
kontakter med konsulenterna angående utvecklingen i vissa kårer. Nytt 
kårstödsmöte är inplanerat. 
 
 
 
 
 
 

 
§ 82 Ekonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 83 Månadens tema 
 
 
 
 
 
 
 
§ 84 Rapporter  
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§ 84  Rapporter 

 
a) DO och v.DO 

Adam informerade Edvin och Roger som nya i styrelsen om styrelsens 
arbetsordning. De fick även tilldelat sig styrelsens attestordning. Dokumentet 
attestberättigade signerades av samtliga närvarande ledamöter. 
 
Med anledning av vårstämmans beslut om att öronmärka pengar för 
utdelning av bidrag till Utbildning, Arrangemang och läger så diskuterades 
kriterierna som skall uppfyllas vid ansökan. Eva och Adam fick i uppgift att 
sammanställa kriterierna i ett dokument som skall skickas ut till distriktets 
kårer. Innan utskick skall dokumentet godkännas av styrelsen. 
 

b) Kansliet 
Margareta Persson har fokuserat arbetat med Södra Skånes och 
Nordvästra:s distriktsstämma. John har arbetat mycket med distriktets 
anläggningar. 

  
c) SUS/LUFT 

Eva som ansvarig för stöd till SUS och Luft meddelar att hon har regelbunden 
kontakt men att allt flyter på bra vilket göra att det för närvarande inte 
efterfrågas så mycket stöd. 
 
SUS har både haft styrelsemöte och planeringsmöte inför sitt arrangemang 
Mitt i prick i Lund den 2/6. Arbetet förlöper bra och en budget finns 
presenterad. Se ekonomi ovan för beslut. 
 
LUFT är glada över det positiva stöd som de fick från deltagarna på 
Nordvästra:s stämma. Detta genom ett positivt bifall till den motion som de 
lämnat in. Det gör att LUFT nu känner en stabilitet och återigen kan engagera 
sig över hela regionen. 
 
LUFT kämpar på bra och genomför löpande olika arrangemang.  
 

d) Utbildning 
Flertalet utbildningar har genomförts under våren, utbildningstillfällena finns 
i separat mötesbilaga. Edvin har kontaktat den Södra Regionala 
utbildningsgruppen för att lägga upp en plan för hur han från 
distriktsstyrelsen på bästa sätt skall arbeta tillsammans med gruppen.   
 

e) Arrangemang 
Vårstämma  
Styrelsen reflekterade över vårstämmans genomförande. Vi konstaterar att 
allt generellt fungerade bra och att vi upplever det positivt med en uppdelad 
dagordning. Vi upplever med anledning av detta att det var en lättare 
stämning än tidigare år. 
 
Vi konstaterar även att vi inte lyckades att hålla nere tempot och att fördela 
ordet, något som vi satt upp som målsättning inför stämman. 
 
Slutligen konstaterar vi att den uppdelade stämman innebär att styrelsen får 
ytterligare ett organiserat tillfälle att få träffa kårerna 
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Höststämma 
Fredag - söndag den 12-14/10 kommer höststämman att genomföras som 
ett stort arrangemang. Fredagskvällen på Boklunden (som rymmer 250-280 
sittandes gäster) bjuder på galakväll följt av frukost och stämma på lördag 
morgon/förmiddag. Under resterade delen av lördagen samt söndagen 
genomförs intresseutbildningar med praktiskt innehåll, respektive kurs är 
tänkt att vara ca. 2 timmar. Arrangemangs och utbildningsansvarig arbetar 
med intressekurserna och John arbetar med Gamlegård och Boklunden. 
 
Boende kommer att anordnas på Gamlegård samt på vandrarhem. 
 
Viktiga datum: Kallelsen skickas ut den 15/7 och handlingarna skickas ut den 
17/9. 
 
Regionlägret 
74 kårer är anmälda med ca. 2.400 deltagare, funktionärerna inräknade. 
Utmanarbyn med ca. 200 deltagare. Lägret blir samlat på Sjöröd men 
utmanarbyn blir placerad på Röla där även scen och programområde 
placeras. 
 
Den första stora samlade funktionärsträffen (ca. 70 funktionärer) skall på 
Sjöröd hållas till helgen.  
 
Platsansvarig har hoppat av sin funktion av privata själ. Adam, Daniel 
Berglund DO Snapphane samt Peter Wilhelmsson DO Nordvästra är 
ansvariga för att gemensamt hitta en ersättare. 
 
Konfirmation 
Margareta Persson sitter med i båda konfirmationsgrupperna. 
Ledarsammansättningen samt kontakten med församlingarna känns trygg 
och välfungerandes. Bra informationsträffar är genomförda. 
 
Med referens till tidigare diskussion om åldersgräns för intag till konfirmation 
så är Svenska kyrkans riktlinjer att man skall erbjudas konfirmation det året 
man fyller 15. Det finns inga förbud för att man är yngre än 15 år utan 
personens mognadsgrad är styrande, stiftet och där ansvarig präst avgör 
från fall till fall. 
 

f) Fastigheter 
 Sjöröd: Ritningarna för det nya huset är under framtagning och kommer 

direkt därefter att lämnas in till kommunen för revidering av det bygglov 
som vi sedan tidigare har blivit beviljade då flytt av Kiviks hus var 
planerat. 
 
Fortfarande finns ingen intressent för Kivikshus. 
 
Offert håller på att tas fram för återuppbyggnaden av duschbyggnaden. 

 
 Gamlegård: Den nya trappan med ramp för funktionshindrade framför 

huvudingång och kök är nu färdigbyggd. 
 
Bygglov är inlämnat för den planerade barnvagnsuppställningsplatsen. 
 



Scouterna 
Södra Skånes scoutdistrikt 

 

DS protokoll nr 494 2018-05-17/aa 
 Sida 4 av 4 
 

 
g) Kårstöd 

Se månadens tema. 
 

h) Program och verksamhetsutveckling 
Inget nytt fanns att rapportera 
 

i)   Marknadsföring och kommunikation 
Max har gått igenom hemsidor och Facebooksidor tillsammans med John.  
Hemsidor såsom Arrangemang i Skåne, Sjöröd och Gamlegård skall göras 
mer enhetliga. Strukturen kommer också att förändras för bättre 
tillgänglighet. 
 
Max föreslog för styrelsen att Distriktsstyrelsens Facebooksida skall byta 
namn till Södra Skånes Scoutdistrikt. 
 
Årets scout-märket har uppdaterats. 
 
Max presenterade en ny bild på Silvergåsen, med bra kvalité. 
 
DS beslutade 
att distriktsstyrelsens Faceboksida byter namn till Södra Skånes 
Scoutdistrikt.   

§ 85  Beslutsärende 
          
         Inkommen bidragsansökan från Örtofta scoutkår diskuterades. 
 
         DS beslutade         

 att bevilja Örtofta scoutkår 10.000:- till återstart av deras verksamhet.  
      Distriktet önskar en rapport kring hur arbetet genomförts och dess resultat. 

 

§ 85 Beslutsärende 

  
§ 86  Uppdragsuppföljning 
         Adam meddelade att uppdragsuppföljningen är var och ens eget ansvar att 
         följa upp. Adam genomför för närvarande en uppdatering av dokumentet med 
         anledning av nya ledamöter i styrelsen. 

 § 86 Uppdragsupp- 
        följning  

  
§ 87  Nästa DS 
         Nästa ordinarie styrelsemöte är den 13 juni 2018 på Gamlegård. 

§ 87 Nästa DS 

  
§ 88  Mötet avslutas  
         Ordförande tackade alla och förklarades mötet avslutat.  

§ 88 Mötet avslutas 

 
 
 
 
Malmö den 17 maj 2018 
 

 

Vid protokollet                            Justerat 
 
 
 
Eva Svanström                      Adam Arvidsson                   Cliff Jackby   
Mötessekreterare                  Mötesordförande                   Protokolljusterare 

                       

 


