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  Protokoll nr 500 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt  
den 26 januari 2019 på Gamlegård Torna Hällestad. 
 
Närvarande: Adam Arvidsson (ordf.) Eva Svanström (v. ordf.) 
 Emma Ekelund Trelde Cliff Jackby 
 Max Björkegren 

Edvin Dribe 
Silje Martinsen 
Jenny Larsson 

   
Frånvarande  Camilla Nilsson 

My Standar  
 

Roger Persson 

   
§1 Mötet öppnas  
         Ordförande hälsade alla välkomna, och förklarade mötet för öppnat.  

§1 Mötet öppnas  

  
§2 Fastställande av dagordning  
         Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§3 Anmälan av mötesordförandes val av protokollförare 
         Mötesordförande anmäler Jenny Larsson till protokollförare. 

§2 Fastställande av 
     Dagordning 
 
§3 Anmälan av 
     protokollförare 

  
§4 Val av protokolljusterare 
         DS beslutade att välja Eva Svanström som protokolljusterare. 

§4 Val av protokoll-  
      justerare  

  
§5 Konstituering av styrelsen 
 

   Adam Arvidsson ledamot och styrelseordförande med styrelseansvar och 
   organisation samt personal och övergripande administration. Adam har 
   även ansvar för fastigheter. 
 
   Eva Svanström ledamot och vice styrelseordförande med ansvar för 
   personal och övergripande administration. 
 
   Roger Persson ledamot med ansvar för distriktets ekonomi. 
  
   Cliff Jackby ledamot med ansvar för Skeppslaget/sjöscouting. 
 
   My Standar ledamot med ansvar för arrangemang. 
 
   Jenny Larsson ledamot med ansvar för arrangemang. 
 
   Camilla Nilsson ledamot med ansvar för kårstöd. 
 
   Max Björkegren ledamot och ansvar för marknadsföring och 
   Kommunikation. 
 
   Edvin Dribe ledamot med ansvar för utbildning. 
 
   Silje Martinsen ledamot med ansvar för stöd till SUS och Luft. 
 
   Emma Ekelund Trelde ledamot med ansvar för fastigheter. 
 
 
 
 

 

§5 Konstituering av 
     styrelsen 
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§6 Attestreglemente/attestordning 

    Adam delade ut det gällande attestreglementet och informerade 
    viktigheten av att alla känner till och förstår innehållet i dokumentet. 
    uppdaterad attestordningen signerades 

§6 Attestreglemente 
     och attestordning 

 
 

 
 
 

§7 Firmatecknare för 2019 
   DS beslutade  
   att föreningens firma fr.o.m. 2019-01-01 och tills vidare skall tecknas       
   av styrelsen i sin helhet, samt följande styrelseledamöter, två i  
   förening,  
 
   Adam Arvidsson (19651114-4310) 
   Eva Svanström (19720829-4061) 
   Roger Persson (19640307-3619). 

 
    att lämna fullmakt för att teckna föreningens bankkonto i Sparbanken Skåne 

   till följande personer, två i förening: 
   Adam Arvidsson (19651114-4310) 
   Eva Svanström (19720829-4061) 
   Roger Persson (19640307-3619) 
   Margareta Persson (19540421-4321), till och med den 30 juni 2019 
   Ann Ekström (611116-4361),från och med den 4 mars 2019. 
   Johan Möller (19680317-3951) 
   John Söderdahl (19800229-3333) 
 

    att lämna fullmakt att kvittera värdeförsändelser till följande personer, 
   var för sig, 
   Margareta Persson (19540421-4321) till och med den 30 juni 2019 
   Ann Ekström (611116-4361),från och med den 4 mars 2019. 
   John Söderdahl (19800229-3333) 
   Johan Möller (19680317-3951) 
 

    att lämna fullmakt att teckna all bidragsansökningar som lämnas till  
    Fritidsförvaltningen i Malmö Stad, var för sig,   
    Margareta Persson (19540421-4321), till och med den 30 juni 2019 
    Ann Ekström (611116-4361),från och med den 4 mars 2019. 
    John Söderdahl (19800229-3333) 
    Johan Möller (19680317-3951) 
 

     att försäljning av anläggningar samt upptagande av lån måste beslutas av  
    DS. 
 

          Utbetalning av fakturor 
     att lämna fullmakt för att teckna föreningens bankkonto i  

     Sparbanken Skåne, inkl. tillgång till deras internet bank, till     
     följande personer, två i förening: 
     Adam Arvidsson (19651114-4310), rättighet i internetbanken - signera. 
     Eva Svanström (19720829-4061) , rättighet i internetbanken - signera. 
     Roger Persson (19640307-3619) rättighet i internetbanken – signera. 
     18 april – 31 december 2018. 
     Johan Möller (19680317-3951), rättighet i internetbanken - signera 
     Margareta Persson (19540421-4321), rättighet i internetbanken –  
     Registrera, till och med den 30 juni 2019 
     Ann Ekström (611116-4361),från och med den 4 mars 2019. 
     John Söderdahl (19800229-3333), rättighet i internetbanken – registrera 
 
 DS beslutade 
 att paragrafen är omedelbart justerad. 
 

 §7 Attestreglemente 
      och attestordning 



Scouterna 
Södra Skånes scoutdistrikt 

 

DS protokoll nr 500 2019-01-26/aa     

 
 
§8 Utse representanter till den regionala utbildningsgruppen  
 

   DS beslutade  
    att nominera Anders Hellman som distriktets representanter i den regionala 

    utbildningsgruppen samt 
    att nominera Anders Hellman som en av de två ordförandena i gruppen.  

§8 Representanter till  
     Regionala 
     Utbildnings-   
     gruppen 

  
§9 Nästa DS   
         Nästa DS är den 4 mars på kansliet. 

 
§9 Nästa DS 

  
§10 Mötet avslutas  
         Ordförande tackade alla för dagens möte och förklarades mötet avslutat.  

§10 Mötet avslutas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malmö den 26 januari 2018 

 

 
 

 

Vid protokollet                      Mötesordförande                     Justeringsperson 
 
 
 
Jenny Larsson                       Adam Arvidsson                          Eva Svanström 

 

  
 


