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                    Protokoll nr 497 

 
  
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes Scoutdistrikt  
den 1 september 2018 i Yddingestugan. 
 
 
Närvarande 
 

Adam Arvidsson 
Lottie Sköld 
Edvin Dribe 

Roger Persson 
Silje Martinsen 
Eva Svanström 

 
 
Adjungerade:  

Max Björkegren 
 
 

 

   
Frånvarande: Cliff Jackby 

 
 
 

My Standar 
 

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

     

§ 113 Mötet öppnas  

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

§ 114 Fastställande av 
          dagordning 
 
§ 115 Anmälan om 
          protokollförare 

  
§116 Val av protokolljusterare 
         DS beslutade att utse Max Björkegren till protokolljusterare. 

   

§ 116 Val av protokoll-  
          protokolljusterare  

  
§117 Stämmohandlingar 

 
a) Föredragningslistan 

Föredragningslistan presenterades och diskussioner fördes om vissa 
förändringar. 
 
DS beslutade 
- att anta föredragningslistan med de i diskussionerna framförda 
  förändringarna. 
 

b) Verksamhetsplan 
Som alternativ till det uppdaterade förslag med utgångspunkt i föregående 
års verksamhetsplaner, hade Edvin Dribe lämnat in ett förslag på 
verksamhetsplan med en ny struktur. De grundläggande skillnaderna 
mellan förslagen låg i nivån av styrning, där det senare fokuserade på en 
mer förutsättningsbaserad kvalitativ styrning än den tidigare. 
 
DS beslutade 
-att anta Edvin Dribes förslag till verksamhetsplan efter några mindre 
 språkliga justeringar. 
 
 
 
 
 

§ 117 
Stämmohandlingar 
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c) Budget 
Roger Persson presenterade det pågående budgetarbetet som han 
tillsammans med Adam Arvidsson och Margareta Persson arbetar med. 
Budgetarbetet är inte helt avslutat men en underfinansierad budget med ca. 
285.000:- indikeras. 
 
DS beslutade 
- att anta den preliminära budgeten som presenterats för 2019. 

 
d) Arbetsordning för Valberedningen 

På uppdrag av Distriktsstämman 2017 diskuterades Valberedningens 
arbetsordning på nytt, detta efter att Adam Arvidsson och Edvin Dribe haft 
samtal med valberedningen. Ett nytt förslag på proposition till arbetsordning 
presenterades. Det nya förslaget är mindre detaljstyrande, men har en 
bifogad lathund som stöd för nytillträdd valberedning.  
 
DS beslutade 
- att anta det nya omarbetade förslaget. 

  
§118 Bidragsansökan Hyby scoutkår 
         Enligt inkommen ansökan om arrangemangsbidrag från Hyby scoutkår 
         behandlades ärendet. Ansökan konstaterades följa antagna statuter för 
         bidragsansökan. Eva Svanström, kårordförande i Hyby och undertecknande 
         för ansökan, anmälde jäv och deltog varken i diskussion eller beslut. 
 
         DS beslutade 
         - att bevilja sökt bidrag om 4.000:-.  

§ 118 Bidragsansökan 
          Hyby scoutkår 

  
§119 Utmärkelsen 
         Styrelsen diskuterade olika namnförlag för utmärkelsen Årets scout. 
         Diskussionen skall återupptas på nästa möte. 
 
         Lottie Sköld och Camilla Nilsson presenterade sina förslag på nya utmärkelser, 
         vilka kommer att delas ut under galakvällen. Information om dessa utmärkelser 
         kommer att skickas ut i nästa medlemsutskick. 

 § 119 Utmärkelser   

  
§120 Nästa DS 
         Nästa ordinarie styrelsemöte är den 17 september på kansliet.  

§ 120  Nästa DS 

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

§ 121  Mötet avslutas 

 
 
 
Malmö den 1 september 2018 
 

 

Vid protokollet                       Justerat                                  Justerat 
 
 
 
 
Edvid Dribe                            Adam Arvidsson                  Max Björkegren 
Mötessekreterare                  Mötesordförande                  Protokolljusterare 

                       

 


