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                    Protokoll nr 496 

 
  
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes Scoutdistrikt  
den 21 augusti 2018 på Kansliet i Malmö. 
 
 
Närvarande 
 

Adam Arvidsson 
Lottie Sköld 
Edvin Dribe 

Roger Persson 
Silje Martinsen 
Eva Svanström 

 
Adjungerade:  

 
John Söderdahl  

 

   
Frånvarande: Cliff Jackby 

Max Björkegren 
 
 

My Standar 
 

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

     

§ 101 Mötet öppnas  

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

§ 102 Fastställande av 
          dagordning 
 
§ 103 Anmälan om 
          protokollförare 

  
§104 Val av protokolljusterare 
         DS beslutade att utse Eva Svanström till protokolljusterare. 

   

§ 104 Val av protokoll-  
          protokolljusterare  

§105  Föregående mötesprotokoll 
Styrelsemötes protokoll nr 495 från den 13 juni godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 105 Föregående    
          mötesprotokoll 

 
§106  Ekonomi 

Roger Persson föredrog översiktligt ekonomin, ekonomin är i balans. 
Budgetarbetet för 2019 pågår och kommer att presenteras för styrelsen på 
nästa styrelsemöte. Det ekonomiska resultatet för Regionslägret kommer att 
presenteras under oktober månad.   
. 
  

§107  Månadens tema (Kårstöd) 
Adam Arvidsson tillsammans med John Söderdahl föredrog generellt läget för 
våra fastigheter. Bygglovsansökan för Gamlegård är i handläggningsfasen och 
förväntas att bli klart under september månad. Duschbygget på Sjöröd är ännu 
inte uppstartat men måste komma igång under året. I samband med 
Regionlägret gjorde Sveaskog ett besök på Sjöröd för att därefter publicera 
resultatet på deras hemsida. Samarbetet är mycket gott och viktigt för 
Scouterna som rörelse att både förvalta och utveckla.   
 

§108  Rapporter 
 
a) DO och v.DO 

Arbetet med verksamhetsplan för 2019 är under pågående arbete och 
kommer att avslutas under kommande lång-DS tillsammans med budgeten. 
 
Adam Arvidsson informerade om Margaretas Perssons anställnings-
situation, hennes uppsägning samt att rekryteringsprocessen för hennes 
tjänst kommer att genomföras under hösten. 

 
§ 106 Ekonomi 
 
 
 
 
 
§ 107 Månadens tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 108 Rapporter  
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Överlämningsperioden kostnad där även innestående semester är 
medtagen i pågående budget för 2019. 
 
Dokumentation av Margareta:s arbetsuppgifter sker löpande fram till och 
med hennes avslut. 
 
Valberedningens Arbetsordning diskuterades och antogs efter att justeringar 
genomförts. 
 
Inkommen motion från Tomas/Hacke Haskel diskuterades. Motionen berör 
tillgänglighetsanpassning av den grafiska profilen men framförallt baserat på 
det material som har släppts från Scouterna i Stockholm. Eva Svanström fick 
i uppgift att kontakta Hacke för samtal om motionen och kanske istället 
komma fram till en överenskommelse för det som Distriktets publicerar. 
 
 

b) Kansliet 
John Söderdahl föredrog kortfattat kansliets verksamhet och konstaterade 
att sommarsemestern och Regionlägret tagit upp en stor del av tiden sedan 
förra mötet. 

  
c) SUS/LUFT 

Silje Berg Martinsen redogjorde för SUS verksamhet. Under deras senaste 
möten har diskuterats behovet av att utöka deras budget från Distriktet, från 
5.000:- till 10.000:-. Planering av kommande arrangemang pågår och går 
bra. SUS Ting är deras stora kommande arrangemang. 
 
Eva Svanström presenterade LUFT:s verksamhet i stort. 
 
DS beslutade 
- att i budgetförslaget till stämman ha inräknat 10.000:- för SUS verksamhet.  
 

d) Utbildning 
Edvin Dribe föredrog läget i utbildningsgruppen, höstens program, Distriktets 
utbildningsdag samt måldokument för samarbetet mellan 
utbildningsgruppen och styrelsen. 
 

e) Arrangemang 
Höststämma 
Handlingarna kommer att skickas ut senast den 6 september, så snart all 
information finns på plats. Priser och utmärkelser är i stort klara inför 
fredagens galamiddag, liksom praktiska förberedelser som lokal och mat. 
 
Utbildningsplanering och exakta tider är fortfarande i arbetsstadiet, men 
ligger bra till i planeringen. 
 
Kårledningsträff 
Kårledningsträffen kommer att hållas i Klågerup. På träffen kommer att 
diskuteras handlingar inför Distriktsstämman och Scouternas stämma. Hyby 
scoutkår ansvarar för fikan. 
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Demokratijamboree 2018 
Offert på gemensam buss till Karlstad har inkommit liksom ett antal 
intresseanmälningar. Förfrågan om ett rum för diskussioner mellan 
distriktets delegater har skickats och vi inväntar svar. 
 
Hälsningsgillet 
Inför Hälsningsgillet uppdras Adam Arvidsson att se över hur Distriktet, 
Lundakårerna och Scouterna kan samordnas för att närvara vid 
evenemanget. För att värva intresserade Roverscouter till kårengagemang 
och LUFT:s evenemang/arrangemang. 
 
Hösthajk (Ulf Nielsen) 
Ulf Nielsens har inkommit med en förfrågan om Distriktet kan stå som 
huvudman för arrangemanget under Ulf:s fortsatta ledning och ansvar. 
 
DS beslutade 
-att Distriktet åtar sig ansvaret för att från och med nu och framöver stå som 
huvudman för arrangemanget under den fortsatta ledningen av Ulf Nilsen. 
 
 
Musikhjälpen 2018 
Lottie Sköld föredrog kort hur arbetet i projektgruppen gått. Hemsidan 
www.scouterstottar.se är uppe och allt från programförslag, kampanjer och 
inspirationsmaterial kommer upp i takt med tiden. Projektgruppen har stora 
visioner men har också planer att fullfölja dessa. 
 
Kårlägerweekend 2019 
Under 2019 kommer det att arrangeras ett kortare kårläger då vi tror att 
många kårer som varit på Sjöröd de senaste åren (inte minst under 
Regionlägret) kommer att välja annan plats för sitt sommarläger under 2019. 
Till detta vill vi inte sprida ut lägertiden med anledning av att uppnå ett mer 
sammanhållet (i tid) läger. Tema för lägret är under framtagning. 
 

f) Fastigheter 
Se månadens tema §107 ovan.  

 
g) Kårstöd 

Arbetet med kårstöd flyter på bra och distriktets kårer är generellt sätt 
välmående. 

 
h) Program och verksamhetsutveckling 

Förutom ”Kårlägerweekend” ovan fanns inget nytt att rapportera. 
 

i)   Marknadsföring och kommunikation 
Max Björkegren har meddelat att Distriktets hemsida håller på att 
uppdateras med anledning av Scouternas nya layout för hemsidor. 
 

§109 Beslutsärende 
         Inga övriga beslutsärenden behandlades.  

§ 109 Beslutsärende 

 
 
 

 

http://www.scouterstottar.se/
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§110 Uppdragsuppföljning 
         Adam meddelade att uppdragsuppföljningen är var och ens eget ansvar att 
         följa upp. Arbetet med personuppgiftspolicy GDPR införs i dokumentet 
         uppdragsuppföljning och avrapporteras på mötet i oktober 

 § 110 Uppdragsupp- 
           följning  

  
§111 Nästa DS 
         Nästa ordinarie styrelsemöte är den 1 september 2018 i Yddingestugan i 
         samband med lång-DS.  

§ 111  Nästa DS 

  
§112 Mötet avslutas  
         Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.  

§ 112  Mötet avslutas 

 
 
 
 
 
 
Malmö den 21 augusti 2018 
 

 

Vid protokollet                       Justerat                                  Justerat 
 
 
 
 
Edvid Dribe                            Adam Arvidsson                  Eva Svanström 
Mötessekreterare                  Mötesordförande                  Protokolljusterare 

                       

 


