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                    Protokoll nr 502 

 
  
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes Scoutdistrikt  
den 4 mars 2019 på kansliet i Malmö. 
 
Närvarande 
 

Adam Arvidsson 
Jenny Larsson 
Edvin Dribe 

Roger Persson 
Silje Martinsen 
Eva Svanström 

 
 
 
Adjungerade:  

Cliff Jackby 
Emma Ekelund Trelde   
 
Margareta Persson  
Ebba Källström (SUS) 

My Standar 
Camilla Nilsson  
 
John Söderdahl 

   
Frånvarande: Max Björkegren 

 
 

 

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

§19 Mötet öppnas  

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

§20 Fastställande av 
       dagordning 
 
§21 Anmälan av 
       protokollförare 

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

   

§22 Val av protokoll-  
       justerare  

§23 Ekonomi 
 Roger Persson föredrog ekonomin och resultatet för 2018. Revisionen är 
 planerad till den 11 mars. Preliminärt positivt resultat för 2018 med 431.000:- 
 där de främsta orsakerna är Regionlägrets överskott samt god uthyrning av 
 våra anläggningar. 
 
 Eva föredrog slutrapporten från Lars-Ingmar om Musikhjälpen-projektet inom 
 Scouter stöttar som Distriktet har stått som ekonomisk huvudman för. Styrelsen 
 diskuterade hur kvarvarande innestående belopp skall hanteras. 
 
DS beslutade: 
-att likt dom övrigt insamlade pengarna nu även överföra detta belopp till 
 Radiohjälpen/Musikhjälpen. 
 

§24 Månades tema 
 Månadens tema är Marknadsföring och Kommunikation. Max hade förhinder att 
 närvara på mötet varför ingen rapport gavs. 

 
§25 Rapporter 

a) DO och v-DO 
Ann Ekström började arbeta för oss den 4 mars. Ann kommer under mars 
månad att arbeta parallellt med Maggan innan hon den sista mars går i 
pension. Johan Möller har tagit fram en plan för introduktionsperioden som 
Ann och Emma Nordengren, som samtidigt av Scouterna nationellt 
anställts som konsulent till regionkansliet, inledningsvis kommer att följa. 
 

§23 Ekonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§24 Månadens tema 
 
 
 
§25 Rapporter 
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Månstorps och Vellinge scoutkår har inkommit med bidragsansökan med 
anledning av medlemmars resa till WSJ 2019. Månstorp söker bidrag för 1 
deltagare och Vellinge för 6 deltagare och 2 ledare. 
 
DS beslutade: 
- att i enlighet med ansökningen bevilja ett bidrag till de medlemmar som 
  skall åka till WSJ 2019, beviljat bidrag är 1.500:- per deltagare och ledare. 
  Distriktet villkorar bidraget med att samma antal personer som resande 
  skall delta på fixardag på Gamlegård. 
 
Adam arbetar med framtagningen av verksamhetsberättelsen och 
påminner om att det är viktigt att han snarast får in allt underlag. 
 
Ansökan om Silvergås har inkommit. 
 
DS beslutade: 
att bevilja ansökningen, Adam återkopplar till kåren. 
 
Styrelsen blev av Margareta Persson informerad om att antalet aktiviteter 
minskar inom Malmökretsen, minskningen har gått att följa under ett antal 
år. Situationen är viktig då Distriktets konsulentbidrag baserar sig på antalet 
deltagartillfällen. Styrelsen kommer framöver att lyfta denna diskussionen 
igen. 
 
Eva och John föredrog hur ett samarbete med PotatoPotato-teatern kan se 
ut. John har fått svar från teatergruppen som inkommit med ett positivt svar 
på samarbete. Styrelsen föreslog att SUS skulle inleda ett samarbete med 
gruppen vilket SUS var positiv till. 
 

b) Kansliet 
John och Margareta föredrog pågående arbete på kansliet. Ett stort fokus 
läggs nu på introduktion av den nya personalen Ann och Emma samt för 
Margareta att dokumentera och överlämna sin arbetsroll till Ann. 
 
John har även arbetat med att förbereda arbetshelger på Sjöröd och 
Gamlegård samt arvfondsansökan. 
 

c) SUS/LUFT 
Ebba Källström rapporterade om deras arbete och kommande 
arrangemang. Reggen är planerad till den 9-10 mars där ca. 160 deltagare 
är anmälda. Praktiska förberedelser har fortlöpt väl med en väl fungerandes 
styrelse. 
 
Silje Martinsen rapporterade om Lufta-kommitténs arbete och kommande 
arrangemang. Silje är bekymrad över aktuellt engagemang inom 
kommittén. 
 

d) Utbildning 
Edvin Dribe föredrog hur planeringen av Distriktets egna intresse-
utbildningar fortlöpt enligt den årsplan som styrelsen beslutat om. Fokus 
ligger nu främst på att försöka inleda samarbete med olika aktörer för att 
möjliggöra intresseutbildningar för Distriktets medlemmar under året. 
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e) Arrangemang 
Distriktsstämma Vår. Lokal bokad och teknikansvarig utsedd. Hyby:s 
utmanarlag ansvarar för fikan. Checklista för arrangemanget finns 
framtagen och arrangemangsgruppen känner sig bekväm med hur 
planeringen av arrangemanget har fortlöpt. Namn på mötesordförande 
och sekreterare diskuterades också. 
 
John föredrog hur den aktuella planeringen för konfirmationsläger 2019 
ser ut. Ledarbemanningen ser ut att vara löst. En diskussion om hur 
arrangemanget kan utvecklas mot en tydligare inriktning mot friluftsliv 
diskuterades. 
 
My och Jenny påminde styrelsen att inkomma med kommentarer på 
framtagen Arrangemangshandbok.  
 

f) Fastigheter 
Adam föredrog läget med byggandet av Kivikshus på Sjöröd. Ett ”tätt” hus 
som ingår i etapp 1 är i sin slutfas och efter dess avslut så avvaktar 
styrelsen nu pågående bidragsansökningar för fortsatt byggnation. Vid tid 
för färdigställande av etapp 1 så kommer budgeten att ha överskridits med 
ca. 200.000:-. Totalkostnaden för etapp 1 är ca. 1.200.000:- varv 900.000:- 
har donerats av Kiviks scoutkår. Adam, Eva och John arbetar med en 
ansökan om medel från Allmänna Arvsfonden för att finansiera 
fortsättningen. 
 
John meddelar att Sjöröd är uthyrt varje helg från nu och fram till slutet av 
augusti och Gamlegård varje helg från nu och fram till juli månad. 
 

g) Kårstöd 
Camilla Nilsson föredrog det pågående arbetet med att lägga upp en plan 
för årets kårstöd. 
 

h) Marknadsföring och kommunikation 
Arbetet med att publicera den nya hemsidan skall slutföras i slutet av vecka 
10. Ansvarig för arbetet Max Björkegren var en närvarande under mötet 
men Adam föredrog en sammanfattning av arbetet. 

§26 Uppdragsuppföljning 
       Adam meddelade att uppdragsuppföljningen är var och ens ansvar att följa 
       upp. 
 

§26 Uppdrags- 
       uppföljning 

§27 Nästa DS 
       Nästa ordinarie möte kommer att hållas den 21 mars i det fall några motioner 
       inkommit. I annat fall är nästa ordinarie möte den 8 mars på kansliet.    

§27 Nästa DS 

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

§28 Mötet avslutas 

 
Malmö den 4 mars 2019 
 

 

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

                

 


