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                    Protokoll nr 499 

 
  
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes Scoutdistrikt  
den 7 november 2018 på kansliet i Malmö. 
 
Närvarande 
 

Adam Arvidsson 
Lottie Sköld 
Edvin Dribe 

Roger Persson 
Silje Martinsen 
Eva Svanström 

 
 
 
 
Adjungerade:  

Cliff Jackby 
Max Björkegren 
 
 
John Söderdahl 
 

My Standar 
Camilla Nilsson 

   
Frånvarande: 
 
 
På besök: 

Inga 
 
 
Jenny Larsson (nyvald ledamot) 
 
 

 
 
 
Emma Trelde (nyvald ledamot) 

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

     

§131 Mötet öppnas  

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

§132 Fastställande av 
          dagordning 
 
§133 Anmälan av 
         protokollförare 

  
§134 Val av protokolljusterare 
         DS beslutade att utse My Standar till protokolljusterare. 

   

§134 Val av protokoll-  
          ljusterare  

§135 Presentation av nya ledamöter 
         Jenny och Emma presenterade sig inför styrelsen och välkomnades av 
         styrelsen inför det nya verksamhetsåret. 

 

§135 Presentation av   
         nya ledamöter 

§136 Ekonomi 
   Roger Persson föredrog det uppdaterade ekonomisk läget. Ekonomin är i 
   balans. Det ekonomiska resultatet från Regionlägret är klart och resultatet 
   slutade med ett överskott för Södra Skåne med ca.125.000:-. 

 
§137 Rapporter 

a) PR/Info 
I enlighet med beslut från stämman om framtagande av nytt distriktsmärke 
så föredrog Max Björkegren hans syn på processen. Styrelsen diskuterade 
därefter om hur arbetet skall utformas för att samtidigt värna om 
medlemsinflytandet. 
 
Styrelsen beslutade: 
- att uppdra åt Max att som ett första steg i processen få in medlemmarnas 
        synpunkter. Dessa synpunkter kommer att kunna lämnas in från tid för  
        utskicket till medlemmarna till och med den 31 januari. 
-att styrelsen utser någon att utarbeta tre skisserade förslag till märke. 
-att dessa förslag skall presenteras på vårstämman 2019. 

§136 Ekonomi 
 
 
 
 
§137 Rapporter 
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b) DO och v-DO 
Inkommen bidragsansökan från Löderups scoutkår diskuterades (Camilla 
Nilsson närvarade inte vid behandling av detta ärende). Styrelsen 
beslutade att bevilja bidrag om 3.000:- under förutsättning att kåren bistår 
med HLR-kompetens vid förfrågan om hjälp från Distriktet. Adam förmedlar 
beslutet till Löderups scoutkår. 
 

c) Kansliet 
John Söderdahl föredrog hur kansliets arbete sett ut sedan förra mötet och 
fram till nu. 
 

d) SUS/LUFT 
SUS rapporterade om deras arbete och kommande arrangemang. 
 

e) Utbildning 
Edvin Dribe rapporterade om utbildningseftermiddagen och genomförda 
utbildningar mellan augusti till nu. 
 

f) Arrangemang 
Se månadens tema. 
 

g) Fastigheter 
John Söderdahl redogjorde för det förberedande arbetet inför husbygget på 
Sjöröd. Möte med Simrishamns kommun kommer att hållas den 15:e 
november där vi hoppas att få ett positivt startbesked.  
 
Duschprojektet föredrogs kort, arbete pågår med ideella krafter. 
 
Adam Arvidsson meddelade att han inlett ett samarbete med 
Arbetsförmedlingen för att ta del av subventionerade tjänster, detta med 
anledning av rådandes renoveringsbehov på Gamlegård. 
 

h) Kårstöd 
Eva Svanström föredrog det pågående arbetet inom Kårstöd. 
 

i) Program och verksamhetsutveckling 
Lottie Sköld föredrog det pågående arbetet inom Program och 
verksamhetsutveckling. 
 

§138 Månadens tema 
PR/Info 
Cliff Jackby och My Standar meddelade att My nu har ett första utkast till 
arrangemangshandboken klar. Styrelsen diskuterade hur utvecklingen av 
handboken skall fortgå, främst huruvida externa skall ha möjlighet att 
komma med kommentarer. 
 
Styrelsen beslutade 
- att först skicka den på intern remiss inför nästa styrelsemöte, därefter 
  skickas den ut på remiss till berörda parter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§138 Månadens tema 
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Allmän information lämnades angående konfirmationslägret 2019. Därtill 
diskuterades lägermärke. 
 
DS beslutade: 
- att uppdra åt konfirmationslägergruppen att ta fram ett gemensamt  
  lägermärke och presentera detta snarast möjligt, senast för att användas 

till lägret under 2019. 
 
Lottie Sköld informerade styrelsen om hur arbetet med Musikhjälpen och 
inte minst galan fortskrider. Biljetterna till galan är släppta och 
förutsättningarna är så här långt under kontroll. John Söderdahl 
kompletterade med information om hur Scouter stöttar:s andra delar  
fortskrider. Adam Arvidsson informerade styrelsen om att en 
arrangemangsförsäkring för galan är tecknad. 
 
Adam Arvidsson meddelade att han, Ulf Nielsen samt John Söderdahl haft 
möte där de slutfört processen med att föra över konceptet med 
Äventyrshajkerna Harry Potter-, Guldgrävar- samt Smugglarhajken från 
Djupadals scoutkår till Distriktet. Ulf Nilsson kommer fortsatt vara den som 
är ansvarig för hajkernas genomförande. 
 
Kårlägerveckan 2019 diskuterades i all korthet. 
 
DS beslutade: 
-att utse Lottie Sköld till ansvarig för Kårlägerveckan 2019. 

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

§139 Uppdrags- 
         uppföljning 

§140 Nästa DS 
         Nästa ordinarie styrelsemöte är den 11 december på Restaurang & Café 
         Stadsparken i Lund där vi också avslutar mötet med julbord. 
         Styrelsens ledamöter strävar samma kväll också efter att vara aktiva inom 
         Scouter stöttar projektet för Musikhjälpen på Krafts torg i Lund.    

§140 Nästa DS 

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

§141 Mötet avslutas 

 
 
 
 
Malmö den 7 november 2018 
 

 

Vid protokollet                       Justerat                                  Justerat 
 
 
 
 
Edvin Dribe                            Adam Arvidsson                  My Standar 
Mötessekreterare                  Mötesordförande                  Protokolljusterare 

                       

 


