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     Protokoll nr 503 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes Scoutdistrikt den 8 april 
2019 på kansliet i Malmö.  

 

Närvarande:  Adam Arvidsson Eva Svanström 

  Roger Persson Silje Martinsen 

  Edvin Dribe  My Standar 

  Camilla Nilsson Cliff Jackby 

  Jenny Larsson Max Björkegren 

 

Adjungerade: Ann Ekström  John Söderdahl 

  Cornelia Lindvall (valberedn.) 

 

Frånvarande: Emma Ekelund Trelde 

 

§29  Mötet öppnas 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. 

 

§30  Fastställande av dagordning 

 Den föreslagna dagordningen godkändes.  

 

§31 Anmälan av mötesordförandes val av protokollförare 

 Mötesordföranden anmäler Ann Ekström till protokollförare. 

 

§32 Val av protokolljusterare 

 DS beslutade att utse Cliff Jackby till protokolljusterare. 

 

§33 Föregående mötesprotokoll 

 Styrelsemötesprotokoll nr 502 (från den 4 mars) godkändes och lades 

 till handlingarna. 

 

§34 Månadens tema – Marknadsföring och kommunikation, Max B 

 På vår hemsida är det framförallt fyra delar som löpande skall uppdateras; 
 Nyheter/Stämma/Dokument/Kalender.  
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 Max har jobbat med 2 nya symboler, ett träd och en gås, vilka skall presenteras på DST för 
 att höra hur kårerna resonerar.  

De gamla hemsidorna stängs definitivt 1 september 2019. De nya skall användas och varje 
kår ansvarar för sin egen uppdatering.   

 

§35 Ekonomi 

 Veberöd scoutkår har inkommit med bidragsansökan med anledning av WSJ 2019.  

 7 Medlemmar, varav 6 medlemmar har antagit motprestationen att hjälpa till på 
 Sjöröd/Gamlegård under påskveckan. Man ansöker därför om bidrag till 6 medlemmar, 
 1 500 kr/person, vilket ger 9 000 kr.  

 Ystad Scoutkår/KFUM Ystad ansöker om bidrag för 8 medlemmar, vilket ger 12 000 
 kr.  

 DS beslutade: att bevilja bidragen ovan. 

 

§36 Rapporter 

a) DO och vDO  
Utmärkelser – ansökningar - Adam 

 Oxie scoutkår har ansökt om Silvergåsen, vilket beviljas. Utdelning 23/4. Adam delar ut.  

 Vellinge scoutkår har också ansökt om Silvergåsen vilket beviljas. My delar ut i Vellinge 
 samma dag som ovan. 

 

b) Kansliet - John 

John informerade om att vi skall använda Scoutnet, även ute i kårerna vid anmälningar till 
läger, arrangemang och dylikt, så att hela anmälningsförfarandet blir GDPR säkrat. 

John informerade också om att vi skall utveckla konfirmationslägren. Ev. skall vi samarbeta 
med Lunds stift. 

Årets budget avs. konfirmationslägret på Göransborg är underfinansierat med 16 000 kr. 
Detta beror på att lönerna har höjts i förhållande till tidigare år, deltagaravgifterna är också 
något höjda men försök görs att få ihop lägerbudgeten med fondpengar. 

 John berättade också att vi redan ligger över budget när det gäller uthyrning av Sjöröd och 
 Gamlegård.  

 

c) SUS/LUFT – Silje 

Silje informerade om arrangemang i vår, bl.a. Mitt i Prick och samarbete med teatergruppen 
Potato Potato.  

 

Silje avgår från styrelsen i maj, då hon flyttar till Idre i juni. 

 

 Utbildning – Edvin 

 Mycket idéer och planer för senvåren och hösten. Utbildningsgruppen organiserar och 
 inkommer med information. Ann skall läggas till maillistan för kansliets administration 
 kring utbildningarna. Till mötet i maj skall bilagan Utbildningar och arrangemang finnas 
 med.  
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d) Arrangemang 

  

DST 24/4 – diskussion 

 Förslag presenterades om att direktsända vårens DST. Styrelsen beslöt dock att avvakta 
med beslut och utreda förutsättningarna inför höstens DST då det är alltför nära inpå i tid.  

 

 My informerade om att följande funktionärer är bekräftade: 

 Mötesordförande: Anna Luvö 

 Mötessekreterare: Anna Åkesson 

 Justerare: Håkan Kvist och Tilda Qvist 

 Teknikansvariga: Johan Holmberg och Patrik Redgård 

 Mikrofonspringare: Två av Johan Holmbergs utmanarscouter 

  

  

 DST 11-12 oktober är preliminärt bokat hos Boklunden, Torna Hällestad.   

 DS beslutade att definitivboka på Boklunden. 

 

e) Fastigheter – John 

 Två arbetshelger runt påsk är bokade – Sjöröd är satt till 10 dagar och Gamlegård 2
 dagar.  

 Målningsarbete på Gamlegård mån-tis 15-16 april. Adam, Jenny och Eva är ansvariga 
 ledare.  

 Diverse arbete på Sjöröd lör 13 april till mån 22 april. John är ansvarig ledare.  

 

f) Kårstöd – Camilla 

 Inget att erinra mer än att Camilla föreslår skifte i höst mellan månadens teman Kårstöd 
 och Fastighet.  

 

g) Marknadsföring och kommunikation – se månadens tema ovan. 

 

 Sjöscouterna – Cliff 

Det är svårt att få kontakt med de olika styrelserna, styrelserna svarar inte på utskick. 
Fortsatt arbete med kontaktskapande åtgärder från styrelsen med Cliff som ansvarig är 
därför viktigt. Det handlar om att visa vår nyfikenhet på deras verksamhet. Skeppslaget 
genomförs den 7-9 juni.  

 

§37 Beslutsärenden – antecknas löpande 

 

§38 Uppdragsuppföljning 

 Inget att tillföra 
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§39 Nästa DS  

 Nästa ordinarie DS kommer att hållas 14 maj på kansliet.  

 

 

§40 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.  

 

 

Malmö den 8 april 2019 

 

 

Vid protokollet  Justerat  Justerat 

 

 

Ann Ekström  Adam Arvidsson Cliff Jackby 

Mötessekreterare  Mötesordförande Protokolljusterare 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

    

 

 

 

   

      


