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     Protokoll nr 504 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes Scoutdistrikt den 20 maj 
2019 på kansliet i Malmö.  

 

Närvarande:  Adam Arvidsson Eva Svanström 

  Roger Persson Silje Martinsen 

  Edvin Dribe  My Standar 

  Cliff Jackby  Emma Ekelund Trelde 

   

Adjungerade: Ann Ekström  John Söderdahl 

  Johannes Wetterlund, Charlie och Oscar (valberedn.) 

 

Frånvarande: Camilla Nilsson, Max Björkegren, Jenny Larsson 

 

 

§41  Mötet öppnas 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. 

 

§42  Fastställande av dagordning 

 Den föreslagna dagordningen godkändes.  

 

§43 Anmälan av mötesordförandes val av protokollförare 

 Mötesordföranden anmäler Ann Ekström till protokollförare. 

 

§44 Val av protokolljusterare 

 DS beslutade att utse Eva Svanström till protokolljusterare. 

 

§45 Föregående mötesprotokoll 

 Styrelsemötesprotokoll nr 503 (från den 8 april) godkändes och lades till handlingarna. 

 

§46 Ekonomi 

Någon balanspost skall justeras avs 190101-190430. Roger och Ann har möte med revisorn 
Martin 28/5. I övrigt följer verksamheten budget och vi har en ekonomi i balans.  
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§47 Månadens tema – Fastighet, Adam A  

Påskveckan Sjöröd – få deltagare, vilket gör att inte allt hanns med enligt underhållsplanen. 
En del städ- och vattenarbete gjordes samt fix inomhus. Scenen fick en ny stege/trappa. 
Sjöröd är uthyrt varje dag från 20/5 till 1/8. Två städare är inhyrda på timmar från 21 april. 
Det är svårt för de som hyr huset att städa golvet, då det behöver slipas och lackas. Även 
köket är svårstädat.  

 

Påskveckan Gamlegård – 24 personer hjälpte till. Mycket målning blev gjort och det mesta 
är klart. Några väggar i rum skall ha en strykning till. Golvsocklar och fönster skall målas. 
En ny målningshelg på Gamlegård är satt till 16-17 november.  

 

Hur gör vi för att få mer hjälp på våra anläggningar? Diskussion kring detta.  

Förslag från John – ett SUS-arrangemang. 

Förslag från Eva - de kårer som kan hjälpa till en helg kan t.ex. få hyra till rabatterat pris 
eller rentav gratis.  

 

Slottsstadens scoutkårs hus ”Gamlegård” skall säljas, beslut är taget. I och med att vi har 
gemensamma installationer såsom vatten, avlopp och väg så kan, beroende på köparen, 
dessa att behövas separeras från varandra eller nytt kontrakt skrivas. Diskussion pågår med 
Slottsstadens scoutkår. 

 

§48 Rapporter 

a) DO och vDO  

• Trygga Möte-ärenden 

En enkät har gått ut till samtliga kårer ang. vad de vet om Trygga Möten. Alla ledare skall 
gå kursen vart tredje år. 30% har svarat på enkäten. Vi vill ha svar från så många som 
möjligt och påminnelser har gått ut.  

Två Trygga Möten-ärenden finns i distriktet och Ingrid i Stockholm har kontakt med Eva. I 
det ena ärendet finns en dom som är offentlig men den togs inte upp med respekt för de 
som är inblandade i ärendet.  

Vi skall arbeta fram en rutin för att se till att alla vuxna skall ha gått Trygga Möten för att få 
vara funktionär på Distriktets arrangemang. 

 

• Lång-DS 6-8/9 

Vi har Lång-DS på Göransborg tillsammans med de andra tre distrikten (Nordvästra, 
Snapphane samt NSF) under ett gemensamt program. Lördag morgon till söndag 
eftermiddag, men man är välkommen fredag kväll om man vill. 
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• Bidragsansökningar 
 

Vellinge Scoutkår har ansökt om ek. bidrag för 4 utmanare som åker till Tivedens 
Nationalpark. Efter diskussion beslöts att deras ansökan skall gå tillbaka med uppmaning 
om mer information. Vi vill ta del av deras budget för att kunna ta beslut.  

 

 Oxie scoutkår har ansökt om ek. bidrag för 22 scouter och 8 ledare som åker till 
Kandersteg i Schweiz. Beslöts att vi bifaller deras ansökan med 15 000 kr. 

 

Återrapporteringen, reserapporten, efter genomförda resor fungerar inte som den skall. 
Max skall skapa rutiner för att ta emot och publicera på vår hemsida. 

 

DS beslutade: 

- att Ann skall vara ansvarig för en lista om godkända bidrag fr.o.m. juni 2018. Denna 
uppdateras med genomförd motprestation/återrapportering listan lämnas regelbundet 
vidare till Max för publicering på hemsidan.  

 

b) Kansliet – John 

 Avs arrangemang 2020 måste vi stämma av kalendern.  

Hand i Hand Gamlegård – hur gör vi om Slottsstaden säljer sitt hus? (20-30 deltagare) 

 Konfaläger 2020, blir nog 2 läger med tanke på intresset. Var läggs dessa? (30+ deltagare) 

 Kårlägerveckan v 28, kan den flyttas till v 29/30?  

 John återkommer med ett förslag för hur vi kan lösa 2020 års stora arrangemang.  

  

c) SUS/LUFT – Silje 

Silje avgår från styrelsen i maj, då hon flyttar till Idre i juni. Hon kommer dock att ha kvar 
intressen inom LUFT under en period.  

 

Tiden räckte inte till de resterande rapporterna under d), e), f), g), h) och i) på 
dagordningen.  

 

§49 Beslutsärenden – antecknas löpande 

 

§50 Uppdragsuppföljning 

 Inget att tillföra 

 

§51 Nästa DS  

 Nästa ordinarie DS kommer att hållas 11 juni på kansliet.  

 

§40 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.  
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Malmö den 20 maj 2019 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

Ann Ekström  Adam Arvidsson Eva Svanström 

Mötessekreterare  Mötesordförande Protokolljusterare 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

    

 

 

 

   

      


