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Protokoll 2016:3 
Datum: 2016-02-25 

Närvarande   Förkortning 
Magnus Bernhardson   MAG 
Anna Gottfridsson   AGO 
Jenny Irwert    JI, ej punkt 1 
Jan Månsson    JAN 
Panagiotis Nikolis   PJN 
Jakob Revellé   JR 
Marcus Sannevik   MS, ej efter punkt 5.1 
David Udén    DU 

Frånvarande  
Pernilla Niemi   PN  
Ann-Christin Sandklef   AS 
Tobias Stellert  TS 

1 Inledning 

1. 1 Mötets öppnande  
AGO öppnade mötet. 

1. 2 Val  av  mötesordförande 
Styrelsen väljer JR till mötesordförande. 

1. 3 Godkännande av  föregående protokol l  
Protokoll 2016:2 godkänns. 

JAN önskar att styrelsen på ett senare möte diskuterar bilagor och vad som offentliggörs/inte 
offentliggörs. 

1. 4 Faststäl lande av  föredragningsl ista  
Styrelsen fastställer föredragningslistan. 

1. 5 Rapporter  
Styrelsens lag vann priset för bästa utklädnad på Innebandynatta. Arrangemanget var mycket 
lyckat och styrelsens deltagande var uppskattat av RUT (mer info på punkt 2.4) 

DSL-träffen den fjärde februari blev inställd eftersom det var för få anmälda. 

Tre stycken kårträffar har arrangerats (mer info på punkt 4.1). 
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2 Verksamhet 

2. 1 Kragenäs 

2.1.1 Aktuell rapport från kragenäsgruppen 

JI rapporterar att gruppen håller för fullt på med det administrativa arbetet inför sommaren nu. 
Angående bokningar har det inte hänt så mycket mer. Ett gäng skall planera program i helgen. 

2.1.2 Orienterings VM 

Styrelsen funderar på vad vi kan erbjuda och hur mycket det kommer att påverka verksamheten 
samt relationer till grannarna/Tanums kommun. Styrelsen är fortfarande positiv till projektet. 
Projektet kommer inte kunna drivas av JI och Johan Gustavsson då dessa fokuserar på 
specialveckorna. 

2.1.3 Rekrytering införsommaren 

På Innebandynatta visade ett knappt 20-tal personer intresse för att vara kragenäsare till 
sommaren.  

Det finns ett stort behov av funktionärer vecka 31. Alla i styrelsen måste tipsa JI om minst en 
person som man tror kan passa bra på Kragenäs som funktionär.  

2. 2 Mandalay 

2.2.1 Aktuell rapport från skeppsrådet 

PJN och TS var på senaste mötet. Situationen med för få styrmän till skutan börjar bli akut. För 
att vara styrman måste man ha tagit kustskepparexamen, skeppsrådet undrar om styrelsen kan 
stötta utbildningen ekonomiskt. Styrelsen önskar ett konkret kostnadsförslag och en långsiktig 
plan på hur verksamheten skall bedrivas men är positiv till förslaget.  

Styrelsen skickar dessutom med att man vill se papper på vilka försäkringar som hindrar 
utländska scouter från att segla med Mandalay.  

TS ser till att föra detta vidare till skeppsrådet. 

2.2.2 Nya tröjor 

KUT har fullt upp med vykortet nu men när det arbetet är klart vill styrelsen att de prioriterar 
arbetet med Mandalays tröjor. 

TS meddelar KUT detta. 
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2. 3 Kanoterna 

2.3.1 Aktuell rapport från kanotrådet 

Då AS inte deltog på mötet uteblev rapporten. 

2. 4 Utmanar- och Roververksamhet 

2.4.1 Aktuell rapport från RUT 

MS rapporterar att just nu på agendan ligger utvärdering av Innebandynatta, filmkväll och deras 
deltagande i Äventyret. 

Styrelsen diskuterade även situationen som uppstod då utskottet på kortvarsel ville få en relativt 
stor summa pengar i förskott för att kunna betala mat. Styrelsen vill helst undvika liknande 
situationer och uppdrar åt alla kontaktpersoner att vara tydliga med att det bästa är att handla på i 
de butiker/varuhus där distriktet kan betala mot faktura. Frågan om köp på faktura kommer att 
diskuteras mer på nästa möte, då mötet kommer att fokusera mycket på ekonomiska frågor inom 
verksamheten. 

2.4.2 Innebandynatta 

Det var färre deltagare på årets arrangemang vilket antagligen beror på att arrangemanget hölls på 
sportlovet i år. Arrangemanget var dock väldigt lyckat överlag och alla tycks ha haft väldigt roligt. 
En mer detaljerad rapport kommer när utvärderingen är färdig. 

2. 5 Utbi ldningar  

2.5.1 Aktuell rapport från LUT 

Just nu är det HLR utbildningar och överlevnadskurs på gång. 

2.5.2 Godkännande av budget för LUT 

Styrelsen godkände den budget som LUT skickat in. 

2. 6 Publ ika arrangemang 

2.6.1 FestiDalen  

AGO har meddelat att distriktet kommer att medverkar. Arrangemanget är en festival/friluftsdag 
för skolorna i Biskopsgården.  

AGO kommer att kontakta närliggande kårer och leta upp personer som kan driva 
arrangemanget. 
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2. 7 Kommande arrangemang 
A. Inspirationsresa, 12-13/3 (PJN) 

Resan är på gång, just nu är det fyra anmälda och anmälan stänger den första mars. 
Arrangemanget genomförs oavsett hur många anmälda det är. 

B. Äventyret 2016, 22-24/4 (DU) 
Arbetet fortsätter, platsen är nu bestämd till stora Amundön och man jobbar just nu på att få 
tag på funktionärer, både råd, utskott och kårerna i östra Göteborg kommer att tillfrågas. 
Styrelsen kommer att hålla i en kontroll, JI äger frågan och meddelar detta till 
planeringsteamet.  
Styrelsen önskar att alla info görs tillgänglig och att teamet gör klart sin beredskapsplan, DU 
för vidare detta. 

C. Distriktsstämma, 18/5 (JAN, AS & AGO (handlingar)) 
I. Lokal 

JAN har bokat Majornas Equmeniascouters lokal vid Chapmans torg till en kostnad 
av 1000kr. 

II. Kallelse 
AGO arbetar på en kallelse som kommer att vara klar och gå ut innan den 18 mars. 
Styrelsen fastställer avgiften till 20kr per deltagare. 

III. Mötespresidie 
JAN och AS jobbar på frågan men då det fortfarande är långt kvar till stämman finns 
det inga att presentera än. 

IV. Hemlig överraskning  
Finns ingen överraskning planerad än men överraskningen kommer antagligen att 
avslöjas några dagar innan för att kunna locka folk. En känd person som kommer och 
pratar är ett förslag.  

D. DSL-fest, 9/6 (PN) 
E. DS helgmöte, 11-12/6 (AS, TS) 
F. Kulturkalaset, 9-14/8 (Presidiet) 
G. DS helgmöte, 27-28/8 (JAN) 
H. DSL-träff, 28/9 (PN) 
I. Distriktsstämma, 16/10 (PJN, TS & JR (handlingar)) 
J. Buss till demokratijamboree, 18-20/11 (MAG) 
K. Demokratijamboree, 19-20/11 (PN, ombudsgrupp) 

3 Ekonomi  

3. 1 Aktuel l  rapport f rån JAN 
Rapporten baseras på det som är bokfört den 19 februari. 

Det bidrag vi får från kommunen är 200tkr mindre än vad vi sökte och totalt kommer vi att få 
300tkr mindre i bidrag än vad vi budgeterat för. 100tkr av dessa sparas in genom att inte dela ut 
mindre lägerbidrag. Att distriktet aldrig får lika mycket pengar som söks måste kommas ihåg 
bättre nästa gång budgeten läggs. 

Kansliet har redan kostat oproportionerligt mycket men det antas bero på att flera fakturor 
betalas kvartalsvis och således nyss har betalats.  

Löneutbetalningarna ligger i fas med budget. 
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Nästa möte kommer att handla mycket om ekonomi och det kommer då att göras en genomgång 
av detaljbudgeten för att eventuellt balansera ut de minskade bidragsintäkterna. 

3. 2 Bokslutet 2015  

3.2.1 Livat 2015 

Då styrelsen inte kunnat dela ut den summa som stämman 2014 beslutade skulle delas ut ur O. 
Blidbergs fond som extra lägerbidrag och då lägret Livat 2015 kommer att belasta distriktets 
resultat negativt beslutade styrelsen att föreslå stämman följande: 

Att bokföra underskottet från Livat 2015 som en lägerbidragskostnad från O. Blidbergs fond.  

Detta reducerar 2015 års underskott med 55 450,15 kr. 

3.2.2 Fastställande av bokslut 

Styrelsen beslutade att fastställa bokslutet för 2015 enligt bilaga. Göteborgs scoutdistrikts 
underskott för år 2015 blir totalt 327 222,46kr. 

3. 3 Ny utläggsblankett  
JAN rättar under mötets gång de synpunkter som styrelsen har och styrelsen godkänner sedan 
den rättade utläggsblanketten. Se bilaga. 

3. 4 Lägerbidrag  

3.4.1 Kontaktperson 

MAG väljs till kontaktperson för det frågor som kommer in från Susanne. 

3.4.2 Utredning av bidrag i Göteborgs kommun 

Styrelsen funderar vidare på frågan till nästa möte. 

3.4.3 Fördelning av verksamhetsbidrag 

Efter viss diskussion beslutas det att frågan diskuteras igen på nästkommande möte. 

3. 5 Ekonomisk gränsdragning distr iktet/sti f telsen  
AGO och JAN bokar ett möte med stiftelsen angående detta. 
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4 Kårer och nationell scouting  

4. 1 Kårträf farna 

4.1.1 Rapport  

Presidiet har hållit i 3 stycken kårträffar och 19 utav 49 kårer har medverkat. Diskussionerna som 
har förts har varit mycket givande. Representanter från KUT har närvarat på alla träffar och har 
fått feedback på distriktets kommunikation.  

Alla ledamöter i DS har inte närvarat på en kårträff än och de som inte gjort det uppmanas å det 
starkaste att gå på en av de nästkommande träffarna. 

4.1.2 Handlingsplan framåt 

Styrelsen beslutade att fastställa följande handlingsplan framåt: 

att ordna en kårträff i Kungsbacka kommun och innan dess kontakta alla kårer i kommunen via 
telefon. Antagligen hålls denna träff den 14 mars. 

att ordna en kårträff till centralt i Göteborg och innan dess skicka en inbjudan till de 19 aktiva 
kårer styrelsen ännu inte nått. 

att efter träffen i centrala Göteborg kontakta resterande kårer via telefon. 

4. 2 Rapport f rån samverkansträf f  4  februari  
JR rapporterade från träffen och alla var överens om att scouting i väst skall samarbeta mer. 

Angående scouternas dag på Liseberg så behandlas frågan just nu av Liseberg. 

4. 3 Scoutledningsträf f  9 -10 apri l  
Scoutledningsträffen arrangeras i Göteborg och innefattar förutom direktanslutna kårer och NSF 
även representanter från både Equmenia och Salt. 

Man kommer att diskutera bland annat hur sociala medier används i scouternas namn. 

Antagligen kommer det att behövas några funktionärer från Göteborg. 

5 Kommunikation 

5. 1 Kommunikationspol icyn 
Styrelsen beslutade att godkänna de utskickade kommunikationspolicyerna med tillägget att det 
kommer att behövas ändras i den som behandlar sociala medier. 

JR meddelar detta till KUT. 
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5. 2 Skrivare på kansl iet 
JAN har inte skrivit en text om uppsägning än men jobbar på det. Alternativt kommer det att 
bokas in ett möte med Prodok (företaget som just nu sköter skrivaren). 

5. 3 Vykort 
På mötet fanns inget färdigt förslag till vykort än.  

AGO vidarekopplar till TS att vi vill se vykorten innan de skickas ut och att eventuella 
synpunkter från styrelsen diskuteras via mail. 

5. 4 Intranätet 
Info har gått ut om inloggningsuppgifter till alla i DSL. De som inte har fått några uppgifter 
uppmanas att kontakta KUT. 

5. 5 Skyl t ti l l  Purpursnäckan 
Husrådet och KUT pratar båda om detta. MAG kontaktar TS och ser till att de pratar ihop sig. 

6 Kansli och anställda  

6. 1 Anstäl lda 

6.1.1 Aktuell rapport 

AGO rapporterar att beslut om kanslistängning under sommaren kommer att ske snart.  

De anställda skall ansöka om semester snart och sedan kommer det att beslutas om denna ut 
ifrån verksamheten under sommaren. 

6. 2 Kansl i  

6.2.1 Aktuell rapport från husrådet 

MAG rapporterar att arbetet flyter på.  

6.2.2 Rutiner för tömning av sorteringskärlen 

Rutiner kring hur sorteringen skall skötas är på gång, under tiden sköter husrådet detta. 

6.2.3 Avtal gällande kansliet 

TS får ansvaret för att kolla upp IT-avtalet med scouterna. Styrelsen vill bland annat veta vad det 
är vi betalar för och vad uppsägningstiden är. 

Styrelsen beslutar att alla städning skall ske enbart varannan vecka. AGO ansvarar. 

Nästa möte kommer att frågan diskuteras mer ingående och det kommer att tas aktion. 
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6.2.4 Telefonsvarare på kansliet 

JR pratar med Susanne om hur avtalet ser ut och vad behovet är. 

6.2.5 Städdag på Purpursnäckan  

Några personer från styrelsen kommer att närvara. 

MAG kontaktar husrådet och ser till att det inte slängs saker som inte borde slängas. 

7 Gemensamt distriktsledningen  

7. 1 Kompletterande val  ti l l  Göteborgsscouternas sti f telse  
Distriktsstyrelsen beslutar att välja Linda Norberg som suppleant i Göteborgscouternas stiftelse 
med tillträde nästkommande stiftelsemöte. 

7. 2 Uppdragsbeskrivningar för  råd och utskott 2016  
Styrelsen beslutade att godkänna samtliga uppdragsbeskrivningar (KUT, LUT, RUT, husrådet, 
kanotrådet och skeppsrådet).  

Kontaktpersonen för varje utskott/råd ansvarar för att vidarebefordra de beslutade 
uppdragsbeskrivningarna. 

7. 3 Beredskapsplanen 

7.3.1 Beslut om beredskapsplaner 

Den beredskapsplan styrelsen behöver besluta om på nästa möte är den för äventyret. 

Styrelsen beslutar att delegera uppgiften att besluta om inspirationsresans beredskapsplan till 
PJN. 

7.3.2 Styrelsens beredskapsplan 

Styrelsen beslutar att DU kallar JR, MAG och PJN till ett möte om denna. 

7.3.3 Beredskapsgrupp 

AGO jobbar vidare med frågan men än finns det inget att rapportera. 
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8 Avslutning  

8. 1 Övriga f rågor  

8.1.1 Utskick från skeppsrådet till Kårordförande angående Mandalay 

Styrelsen beslutar att detta görs i samråd med KUT och skeppsrådet samt skickas ut av Kansliet. 

8. 2 Datum för kommande möte och aktiv iteter  
28/2, Städdag på Purpursnäckan 

14/3, Kårträff i Kungsbacka kommun 

20/3, DS långmöte, Purpursnäckan kl. 09-14.30 (frukost kl. 08.30) 
Frågor från 2016:3 som skall diskuteras: protokollsbilagor, faktura köp, detaljbudget, 
verksamhetsbidrag till Kragenäs, bidrag i Göteborgs kommun och avtal gällande kansliet. 

8. 3 Ref lektion 
Styrelsen reflekterade över mötet och vad de såg framemot under året. 

8. 4 Mötet avslutas 
JR avslutade mötet. 

 

 

 

 

        

Jakob Revellé    David Udén 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
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9 Bilagor 

9. 1 Bilaga 1  – utläggsblankett  
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9. 2 Bilaga 2 – Balansrapport 
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9. 3 Bilaga 3 – Resul tatrapport 
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