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     Protokoll nr 505 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes Scoutdistrikt den 11 juni 
2019 i scoutstugan i Skivarp.  

 

Närvarande:  Adam Arvidsson Eva Svanström 

  Roger Persson Edvin Dribe   

  Cliff Jackby  Camilla Nilsson 

  Jenny Larsson 

   

Adjungerade: Ann Ekström  John Söderdahl 

   

Frånvarande: Max Björkegren, Emma Ekelund-Trelde, My Standar 

 

 

§53  Mötet öppnas 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. 

 

§54  Fastställande av dagordning 

 Den föreslagna dagordningen godkändes.  

 

§55 Anmälan av mötesordförandes val av protokollförare 

 Mötesordföranden anmäler Ann Ekström till protokollförare. 

 

§56 Val av protokolljusterare 

 DS beslutade att utse Camilla Nilsson till protokolljusterare. 

 

§57 Föregående mötesprotokoll 

 Styrelsemötesprotokoll nr 504 (från den 20 maj) godkändes efter en justering av ett årtal  
 och lades till handlingarna. 

 

§58 Ekonomi 

Det ser bra ut och är i balans. 322 st anmälda till kårlägerveckan. Budgeten skall snarast så 
långt som det är möjligt periodiseras för att bättre löpande kunna följa verksamhetens 
ekonomisk utveckling.  
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§59 Månadens tema – Kårstöd, Camilla N  

Camilla kommenterade skillnaden mellan anställda konsulenters arbete kontra styrelsens 
utsedda ledamot med ansvar för kårstöd. Är det skillnad i tänket ute hos kårerna? 

Skillinge scoutkår har idag endast en liten verksamhet men fortsatt en stor drivkraft och har 
ingen ambition att lägga ned. Styrelsen och ledare består främst av familjemedlemmar. 
Camilla fortsätter samtalet med dem och även med Simrishamns scoutkår som har sökt 
upp henne. 

John berättade om sitt kårstödjande arbete med Kävlinge scoutkår – de saknar styrelse 
sedan den avgått efter interna diskussioner. Det finns en tillfällig styrelse för stunden.  

 

§60 Rapporter 

a) DO och vDO  
 

• Trygga Möten 

Trygga Möten – Fördjupning (tidigare ”Live”). Hur skall det se ut framöver, ett ärende som 
ligger på Scouternas styrelse för utredning? Fördjupningskursen har sedan ett tag tillbaka 
lämnats över till de Regionala kanslierna och ses som en del av kårstödet, rutiner på det 
Södra kansliet finns dock inte upparbetade.  

 

Styrelsen beslutade att rutiner för fortsatt genomförande av Trygga Möte Live inom Södra 
Skånes Scoutdistrikt skall upprättas och målsättningen är att dessa rutiner skall finnas på 
plats till hösten. Som ansvarig i styrelsen för utbildningar så beslutades att Edvin tar tag i 
detta under sommaren och har en plan klar till hösten/senast årsskiftet. 

 

• 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. Ett övergripande utkast till 
programmet finns i Dropboxen. 

 

• Bidragsansökningar 
 

Drottningsstadens scoutkår ansöker om ekonomiskt bidrag för deras resa till fjällen 2019. 
De önskar bidrag om 10 tkr. Anmälda till resan är 35 medlemmar, 26 icke medlemmar. 
Avgift 1 800 kr/medlem och 2 800 kr/icke medlem.  

 

Styrelsens beslutar att ge bidrag om 10 tkr och motprestation föreslås vara 
bildvisning/workshop under DST hösten 2019.  

 

Vellinge scoutkår ansöker om resa till Tiveden. Budget finns och kåren går in med 200 
kr/deltagare.  

 

Styrelsen beslutar att ge bidrag om 500 kr/deltagare och motprestation 
bildvisning/workshop under DST hösten 2019.  
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Drottningsstadens scoutkår ansöker om bidrag till utmanarnas resa till Polen 2019. 
Kostnad för de 12 personernas resa uppgår till ca 75 tkr. 

 

Styrelsens beslutar att ge bidrag om 5 tkr och som motprestation bildvisning/workshop 
under DST hösten 2019. 

 

b) Kansliet – Ann 
 
Allt rullar på och Ann har börjat komma väl in i arbetet på kansliet. Justeringar är gjorda 
inom ekonomiarbetet så att det nu finns både leverantörs- och kundreskontra vilket 
betyder att det är lättare att söka och hålla koll på fakturor in och ut.  
 
Kansliet - John  
 
Meddelar att funktionärer behövs både till kårlägerveckan och till förlägret. 

  

c) SUS/LUFT – Ingen representant 

 

Efter att Silje nu lämnat styrelsen så övertar Eva uppgiften som kontaktperson för 
SUS/LUFT. 

 

d) Utbildning – Edvin 

 Inför DST skall utbildningar förberedas. De bör inkorporeras bättre, så att vi inte har 200 
deltagare till själva stämman men bara 50 till de olika utbildningarna. Styrelsen diskuterade 
att det kanske är bättre att lägga utbildningarna på lördagen. 

 

e) Arrangemang - Jenny 

 Till årets Hand-i-Handläger har endast 9 deltagare med funktionshinder anmälts. Vi 
behöver flera och vi tappar de äldre som under flera år varit med. Det finns gott om 
anmälda kompisar/scouter. 

 Cliff skickar mailadresser till John t.ex. till Barn-rehab, LSS-handläggare med flera. Jenny 
skickar ut mail på onsdag och ringer Anne som är ledare på Hand-i-Hand.  

Styrelsen diskuterade utkastet till Arrangemangshandboken. Boken skall rikta sig mot alla 
sorters arrangemang, inte bara distriktsarrangemang. Det är lite spretiga instruktioner och 
krisplanen bör kortas ner och läggas som med bilaga. Krisplanen korrekturläsas och rikta 
sig till scoutverksamhet. 

Det finns en budgetmall som skall användas till arrangemang. Denna SKALL användas när 
distriktet är huvudman. I andra sorters arrangemang FÅR den gärna användas.  

När man läser arrangemangshandboken uppfattas en del av texten som skriven för unga 
och en del för vuxna, detta skall korrigeras. 

Alla inblandade har gjort ett mycket bra jobb men vi måste få till en bra, enhetlig 
slutprodukt. Det är distriktsstyrelsen som står bakom slutprodukten.  
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f) Fastigheter – Adam 

Styrelsen bereder frågan om förköpsrätt med anledning av försäljningen av Slottsstadens 
Gamlegård.  

 

g) Kårstöd – Camilla (se ovan) 

 

h) Marknadsföring och kommunikation 

 Alla ombeds läsa igenom Max’ information som gick ut via mail.  

 

i) Sjöscouting – Cliff 

 Arrangemanget Skeppis är inställt, funktionärer fattas. 

Cliff och Emma Nordengren från kansliet har träffats. Förslag att sammanköra 
kustskeppsexamen m fl kurser. 

 

§61 Beslutsärenden – antecknas löpande 

 

§62 Uppdragsuppföljning 

 Inget att tillföra 

 

§63 Nästa DS  

 Nästa ordinarie DS kommer att hållas 21 augusti på kansliet.  

 

§64 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.  

 

 

Malmö den 11 juni 2019 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

Ann Ekström  Adam Arvidsson Camilla Nilsson 

Mötessekreterare  Mötesordförande Protokolljusterare 


