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                    Protokoll nr 495 

 
  
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes Scoutdistrikt  
den 13 juni 2018 på Gamlegård i Södra Sandby. 
 
 
Närvarande 
 

Adam Arvidsson 
Lottie Sköld 
Edvin Dribe 
Cliff Jackby 
 

Roger Persson 
My Standar 
Max Björkegren 
 

 
Adjungerade:  

 
John Söderdahl  

 

   
Frånvarande: Silje Martinsen 

 
 

Eva Svanström 
 

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

     

§ 89 Mötet öppnas  

§ 90   Fastställande av dagordning  
          Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 91   Anmälan av mötesordförandes val av protokollförare. 
          Mötesordföranden anmäler Edvin Dribe till protokollförare. 

§ 90 Fastställande av 
         Dagordning 
 
§ 91 Anmälan om 
        protokollförare 

  
§ 92  Val av protokolljusterare 
         DS beslutade att utse Roger Persson till protokolljusterare. 

   

§ 92 Val av protokoll-  
        protokolljusterare  

§ 93  Föregående mötesprotokoll 
Styrelsemötes protokoll nr 494 från den 17 maj godkändes och lades till 
handlingarna.  

§ 93 Föregående    
        mötesprotokoll 

 
§ 94  Ekonomi 

Roger Persson föredrog översiktligt ekonomin. Ekonomin är i balans.  
Roger rapporterar också att han den 21/5 hade ett introduktionsmöte med 
Margareta Persson. 
  

§ 95   Månadens tema (Kårstöd) 
Årets första halvår gicks översiktligt igenom. DS blickar framåt och diskuterade 
kommande halvår. 
 

§ 96  Rapporter 
 

a) DO och v.DO 
Adam föredrog det reviderade förslaget till statuter för utdelning av 
ekonomiskt bidrag för läger, arrangemang och utbildning. 
 
DS beslutade  
att anta statuterna med några mindre ändringar. 
att information om bidragsmöjligheten senast den 19:e juni skall skickas ut 
     till kårerna tillsammans med kallelsen till höstens stämma. 
att avslå Scoutkåren Finn:s ansökan om bidrag till ledare med anledning av 
     att ansökan inte fullt ut följer de i denna paragrafen antagna statuterna. 
     Kåren är välkommen in med en ny ansökan efter det att statuterna blivit 
     utskickade. 
 

 
§ 94 Ekonomi 
 
 
 
 
§ 95 Månadens tema 
 
 
 
§ 96 Rapporter  
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b) Kansliet 

John rapporterar om kansliets arbete sedan förra mötet. Kansliet har bland 

annat genomfört ett informationsmöte om GDPR för distriktets kårer. John 

har under perioden haft fokus på våra anläggningar med anledning av 

sommarens intensiva uthyrning och Regionläger men även med anledning 

av pågående planering för nybyggnation. 

  
c) SUS/LUFT 

SUS var inte representerade på mötet, ej heller Eva Svanström som är SUS 

kontaktperson. Ingen skriftlig rapport fanns inlämnad. SUS har under 

perioden sedan förra mötet genomfört arrangemanget Mitt i Prick. 

 

LUFT har deltagit i Malmö Prideparad.  

 

d) Utbildning 

Edvin gav en översiktlig rapport om hur arbetet med den Södra Regionala 

utbildningsgruppen förlöper och hänvisade till mötesbilagan som 

sammanfattar årets genomförda utbildningar. 

 

Arbetet med att stötta och stärka gruppen fortsätter till hösten. Styrelsen 

uppmuntrar utbildningsgruppen att i södra Skåne genomföra utbildningen 

”Redo för naturen” till hösten, på samma sätt som de nu genomför 

utbildningen i nordvästra Skåne.  

 

e) Arrangemang 

Höststämma 

Fredag - söndag den 12-14/10 kommer höststämman att genomföras som 

ett stort arrangemang. Kallelsen till stämman samordnas tillsammans med 

annan information och skickas senast ut den 19:e juni. 

 

John ansvarar för fredagens festlighet, arrangemangsansvariga för 

stämman och utbildningsansvarig tillsammans med den Södra 

Utbildningsgruppen för intresseutbildningarna. 

 

John i samråd med ansvariga för program och verksamhetsutveckling 

ansvarar för upplägget kring premiering och utdelning av priser. 

 

Kårledningsträff 

Kårledningsträffen till hösten diskuterades. Datum fastställdes till den 19:e 

september kl. 19.00. Träffen planeras att hållas i Svedala, John ansvarar för 

bokning av lokal. Innehållsmässigt poängterades diskussioner runt inkomna 

motioner till Scouternas stämma, Distriktsstämman, ansökning av bidrag 

från distriktet samt information från våra konsulenter. 

 

John tillsammans med de arrangemangsansvariga ansvarar för de praktiska 

detaljerna. 

 

Demokratijamboree 2018 

Samtal om att hyra ett mötesrum under Scouternas stämma diskuterades. 

Diskussion fördes även om distriktet skall anordna en buss för gemensam 

resa för våra delegater. 
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DS beslutade: 

- att boka ett mötesrum för distriktets delegater att samlas i för gemensamma 

  diskussioner under Scouternas stämma. John ansvarar för att boka rum. 

- att undersöka vilket intresse det finns i distriktet för att gemensamt åka 

  buss upp till arrangemanget. 

 

Sommarlovsmorgon 

Sommarlovsmorgon 2018 har tema Demokrati. Styrelsen diskuterade med 

anledning av den goda erfarenheten som vi har från Hyby:s scoutkårs 

medverkan under 2017 samt scoutrörelsens stora engagemang inom årets 

tema hur intresset ser ut för ett medverkande under 2018. 

 

Distriktet har inte blivit kontaktade av SVT utan kommer i så fall att på eget 

initiativ att ta kontakt med dom. 

 

DS beslutade 

att kontakta SVT för en eventuell medverkan. Eva Svanström ansvarar. 

 

Musikhjälpen 2018 

Musikhjälpen 2018 kommer att genomföras i Lund. Patrik Redgård scout och 

medlem i Staffanstorps scoutkår i Djurslöv kallade den 4 juni till ett för alla 

scouter öppet uppstartsmöte för diskussioner om vad vi inom rörelsen kan 

och vill bidra med. 

 

Södra Skånes scoutdistrikt har från samordningsgruppen fått frågan om vi 

skulle vara intresserade att stå som huvudman för scouternas insamling. 

 

DS beslutade 

att Distriktet är intresserade av att stå som huvudman för scouternas 

insamling. Lotti ansvarar för kontakten med samordningsgruppen. 

 

f) Fastigheter 

John rapporterar om statusen på Distriktets anläggningar. Ett aktivt arbete 

pågår med underhåll och utveckling. Bygglov för grillhuset är beviljat och 

ansökan om bygglov för husbygget på Sjöröd är inlämnat. 

 

Uthyrningen går bra för de båda anläggningarna.  

 

g) Kårstöd 

Inget nytt fanns att rapportera. 

 

h) Program och verksamhetsutveckling 

Inget nytt fanns att rapportera 

 

i)   Marknadsföring och kommunikation 

Max uppdaterade DS om pågående arbete med Distriktets PR och sociala 

medier. Strukturarbetet fortskrider för att till hösten överlämnas till kansliet 

för löpande införande av verksamhetsinformation. 
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§ 97  Beslutsärende 
         Inga övriga beslutsärenden behandlades.  

§ 97 Beslutsärende 

  
§ 98  Uppdragsuppföljning 
         Adam meddelade att uppdragsuppföljningen är var och ens eget ansvar att 
         följa upp. 

 § 98 Uppdragsupp- 
        följning  

  
§ 99  Nästa DS 
         Nästa ordinarie styrelsemöte är den 21 augusti 2018 på kansliet. 
         DS beslutade att ställa in mötet den  

§ 99 Nästa DS 

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

§ 100 Mötet avslutas 

 
 
 
 
 
 
Malmö den 13 juni 2018 
 

 

Vid protokollet                       Justerat                                  Justerat 
 
 
 
 
Edvid Dribe                            Adam Arvidsson                   Roger Persson  
Mötessekreterare                  Mötesordförande                  Protokolljusterare 

                       

 


