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                                                  Malmökretsen 

 

Protokoll fört vid kretsstämma måndagen den 2 september 2020. 
Plats: Husie-Hohögs scoutkårs lokal i Malmö. 
 
Närvarande:   
Christina Tindberg Bunkeflo 
Ulf Nielsen   Djupadal 
Filippa Wueggertz Djupadal  
Jacob Öreberg Djupadal 
Adam Arvidsson  Gripen  
Åke Skans  Gripen/kretsstyrelsen  
Jimmy Rosengren  Husie-Hohög/kretsstyrelsen 
Pär Lindström  Husie-Hohög/kretsstyrelsen 
Bo Kretz  Slottsstaden  
Jonas Svanlund   Tornfalken 
Margareta Persson Tornfalken  
 
 
Stämman öppnas  
Jimmy Rosengren hälsade alla välkomna och förklarade stämma 
öppnad. 

Stämman öppnas  

  
Val av mötesordförande 
Till ordförande för stämman valdes Jimmy Rosengren. 

§ 1 Val av ordförande för   
      stämman  

  
Val av sekreterare på stämman 
Till sekreterare för stämma valdes Margareta Persson.  

§ 2 Val av sekreterare 

  
Justering av röstlängden 
Röstlängden justerades och det fanns 11 röstberättigade på mötet. 

§ 3 Röstlängd 

  
Val av protokolljusterare och sista justeringsdag 
Stämman beslutade 
att välja Ulf Nielsen och Bo Kretz  
     att tillsammans med mötesordförande justera mötesprotokollet. 
att protokollet skall vara justerat senast den 30 september 2020. 

§ 4 Val av protokolljusterare    
      och sista justeringsdag 

  
Stämmans sammankallande 
Stämman ansåg sig behörigen kallad. 

§ 5 Stämmans sammankallande 

  
Verksamhetsberättelse 2019 
Den framlagda verksamhetsberättelsen lades till handlingarna, med 
tillägg att det genomfördes en bidragsträff även den 25 februari. 
Verksamhetsberättelsen bilägges originalprotokollet. 

§ 6 Verksamhetsberättelsen     
      2019 

  
Motioner  
Inga motioner hade inkommit till stämman. 

§ 7 Motioner  

  
Följande aktiviteter fastställdes för 2021. 
 
Vårläger arrangeras av Malmö Scoutkårers lägerområde, Hörrs 
Nygård den 13-16 maj 2021. 
 
Scouternas dag kommer att arrangeras av Slottsstadens scoutkår.  
Scoutkåren återkommer med datum till kretsstyrelsen snarast. 
 
Trapperyxan/Dynggrepen kommer att arrangeras den 17-18 april  
2021 av Klagshamns scoutkår med hjälp av Ulf Nielsen och Jimmy 
Rosengren. 

§ 8 Kretsens aktiviteter 2021 
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Kretsstämma den 9 september 2021. 
 
Naturfestivalen, ett kommunalt arrangemang som många av 
kretsens scoutkårer skulle medverkat i och som skulle genomförts 
sista helgen i september 2020 är inställt. 
Vi tror att detta arrangemang kommer att genomföras sista helgen i 
september 2021 och att vi då är med. 
  
Val av ordförande  
Stämman beslutade  
att välja om Jimmy Rosengren som ordförande för Malmökretsen.  

§ 9 Val av ordförande 

  
Val av vice ordförande  
Stämman beslutade  
att välja om Pär Lindström som vice ordförande i Malmökretsen. 

§ 10 Val av vice ordförande  

  
Val av sekreterare 
Stämman beslutade  
att välja om Åke ”Tua” Skans som sekreterare i Malmökretsen. 

§ 11 Val av sekreterare 

  
Kretsens valberedning 
Stämman beslutade  
att välja Malmö Sjöscoutkår, Oxie Scoutkår, Klagshamns scoutkår   
     och Scoutkåren Alsadek som kretsens valberedning fram till  
     nästa stämma utifrån den turordningslista som är beslutad. 
att respektive scoutkår skall meddela kretsordförande senast den  
     30/9 vem som skall vara scoutkårens representant i    
     valberedningen  
att Malmö sjöscoutkår är sammankallande för valberedningen.   
att Jimmy R ”förlänger” turordningslistan. 

§ 12 Kretsens valberedning 
 

  
Förslag till kretsens representant i distriktets valberedning  
Stämman beslutade 
att föreslå Åke ”Tua” Skans  scoutkåren Gripen, som kretsens  
      representant i distriktets valberedning. 

§ 13 Distriktets valberedning  

  
Övrigt 
Inga övriga frågor togs upp på stämman. 

§ 14 Övrigt 
         

  
Jimmy tackade alla för visat intresse och avslutade årets stämma. § 15 Stämman avslutas 
 
 
Vid protokollet  
 
Malmö den 3 september 2020 
 
 
Margareta Persson  
Mötessekreterare 
 
Justerat 
 
 
Jimmy Rosengren  Ulf Nielsen  Bo Kretz 
Mötesordförande  Protokolljusterare  Protokolljusterare               
 
 
Efter stämman pratade vi om  
 
Den loppisen som en del scoutkårer i kretsen är arrangörer av. 
 
 
Margareta berättade/informerade om kommande bidragsförändringar (inför 2021) för Malmö 
kommens föreningar som just nu är ute på remiss och som troligen kommer att fastställas i 
november 2020 av fritidsnämnden. 


