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                    Protokoll nr 498 

 
  
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes Scoutdistrikt  
den 2 oktober 2018 på kansliet i Malmö. 
 
 
Närvarande 
 

Adam Arvidsson 
Lottie Sköld 
Edvin Dribe 

Roger Persson 
Silje Martinsen 
Eva Svanström 

 
 
Adjungerade:  

Cliff Jackby 
 
John Söderdahl 
 

 
 

   
Frånvarande: My Standar  

Camilla Nilsson 
 
 
 

Max Björkegren 

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

     

§122 Mötet öppnas  

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

§123 Fastställande av 
         dagordning 
 
§124 Anmälan om 
         protokollförare 

  
§125 Val av protokolljusterare 
         DS beslutade att utse Lottie Sköld till protokolljusterare. 

   

§125 Val av protokoll-  
         justerare  

  
§126 Ekonomi 

   Roger Persson föredrog det uppdaterade ekonomisk läget. Ekonomin är i 
   balans. Det ekonomiska resultatet för Regionlägret är klar i slutet av oktober 
   månad. 

 
§127 Rapporter 

a) DO och v-DO 
Adam föredrog hur arbetet med att anpassa administration och utarbeta en          
policy för, den europeiska dataskyddslagen GDPR, går. 
 

b) Kansliet 
John Söderdahl föredrog hur kansliets arbete med rekrytering, kårstöd, 
budget och bidragansökan har fortlöpt och helt dominerat tiden sedan förra 
mötet. 
 

c) SUS/LUFT 
SUS rapporterade om ett mycket lyckat ting med 110 deltagare som visade 
på sprudlande engagemang och uppskattning. Nytillträdd styrelse är redo 
att sätta igång. SUS har tagit emot mycket positiva reaktioner från både 
deltagare och styrelse. 
 
LUFT rapporterar om ett mycket lyckat ting den 29 september. Med 25 
engagerade deltagare så överträffades förväntningarna stort. 

§126 Ekonomi 
 
 
 
 
§127 Rapporter 
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d) Utbildning 
Edvin Dribe rapporterade om kommande utbildningseftermiddag som hålls 
i samband med Distriktsstämman den 13 oktober. Utbildningsgruppens 
rapport föredrogs också.  
 
Eva Svanström kommenterade rapporteringsrutiner kring Trygga möten-
kurserna som bristfälliga och efterfrågade tydlighet från Scouterna. 

 
e) Arrangemang 

- Lottie Sköld föredrog Musikhjälpenprojektet i Lund och kommenterade 
  läget som stabilt och att planer nu börjar komma till genomförandefas. 
  Projektgruppen efterfrågar att intresserade registrerar sig på projektets 
  hemsida. 
 
- Demokratijamboreen diskuterades, framför allt med avseende på 
  bussresa, samlingslokal och överlåtelse av ombudskap. 
 
- Under 2019 kommer endast 1 konfirmationsläger att genomföras. 
  Anledningen är för få anmälda vilket troligen beror på det stora intresset 
  för samma målgrupp att delta på Världsscoutjamboreen i USA. 
 
- Inför Distriktsstämman har vi ett positivt högt antal deltagare till både 
  galakväll, stämma och utbildningseftermiddag. Vidare information om 
  utbildningseftermiddagen kommer inom kort att delges de anmälda.  
 
- Styrelsen konstaterar att endast ett fåtal nomineringar till de priser som 
  skall delas ut under galakvällen har kommit in. Diskussioner fördes om 
  utdelningen av priset ”Årets scout”. 
 
DS beslutade 
- att tilldela priset ”Årets Scout” till Thilda Qvist Ystads scoutkår.   
 

f) Fastigheter 
- Byggnationen av det nya grillhuset på Gamlegård är i full gång och så gott 
  som färdigställt, bilder presenterades. 
 
- Byggnationen på Sjöröd av Kivikshus kommer mycket snart igång. Vi 
  inväntar bara startbesked från Simrishamns kommun. 
 
- Bättre uthyrning på Sjöröd än förväntat rapporterades.  

 
g) Kårstöd 

Eva Svanström föredrog kårstödet under den senaste perioden. De 
aktiviteter då Distriktets samt de nationella konsulenterna stöttat kårerna 
har bland annat innefattat. 
 
- traditionella möten på nya sätt med mycket lyckat resultat 
- Regionlägret där vi hade ett bemannat tält samt hade Fenix på besök. 
- Malmöfestivalen med besök av 560 barn som gick skattjakt tillsammans 
  med lika många föräldrar 
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- rekryteringskampanj 
- Staffanstorp Djurslöv med skolrekrytering och prova-på-möte/ 
  föräldramöte med 20 nya barn och lika många föräldrar 
- Djupadal med Program-workshop med ca. 20 ledare närvarande 
- Rydsgård med skolrekrytering och prova-på/föräldramöte (Johan tog 
  detta) med ca. 20 barn och 18 föräldrar 
- Skivarp med skolrekrytering och prova-på/föräldramöte med 11 nya barn 
  och 20 föräldrar 
- Köpingebro med skolrekrytering och prova-på/föräldramöte med 23 nya 
  barn och 20 föräldrar 
- Ledarkick-off i S:t Olof 
- Kävlinge scoutkår Rekryterings workshop I Juni, Skolrekrytering och 
  prova-på/föräldramöte med 10 nya barn och föräldrar 
- Skurup skolrekrytering 
- Brösarp, friluftsdag på kåren, hela skolan kom på besök 
- Trelleborgs scoutkår och Trelleborgs sjö genomensam skolrekrytering 
  med vars ett prova på möte/föräldramöte. Sämre resultat än vanligt 7 
  resp. 3 scouter närvarade 
- Drottningsstaden, möte angående ledarsituationen, de behöver bli fler. 
  Diskussioner om hur de kan engagera föräldrar samt hur de kan skapa 
  bättre samhörighet. 
 
Scouterna har bekräftat att Sjön Sjöns scoutkår nu är nerlagd. 
 

h) Program och verksamhetsutveckling 
Lottie Sköld föredrog översiktligt det aktuella arbetet. 
  

i) PR/Info 
Ingen rapport  

  
§128 Uppdragsuppföljning 
         En uppdaterad uppdragsuppföljning kommer att delges styrelsen under 
         kommande vecka. 
 

§128 
Uppdragsuppföljning 

§129 Nästa DS 
         Nästa ordinarie styrelsemöte är den 7 november på kansliet.  

§129 Nästa DS 

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

§130 Mötet avslutas 

 
 
 
 
Malmö den 2 oktober 2018 
 

 

Vid protokollet                       Justerat                                  Justerat 
 
 
 
 
Edvin Dribe                            Adam Arvidsson                  Lottie Sköld 
Mötessekreterare                  Mötesordförande                  Protokolljusterare 

                       

 


