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Protokoll Göteborgs scoutdistrikt 
Distriktsstyrelsemöte 2018:12 

Protokoll 2018:12 
Datum: 2018-11-25 

Plats: Purpursnäckan 

Tid: 09-15 

Matlagning: JR 

Närvarande   Förkortning 

Jakob Revellé  JR 

Fredrik Seebass  FS 

Ellen Björnhage  EB 

Emma Svanström  EMS 

Malena Hedberg  MH ( via telefon för beslut punkterna 2.3 och 3.1 ) 

 

Frånvarande 

Alexander Einerskog  AE 

Sara Sandberg  SSA 

Anna Lundqvist  AL 

Johan Holst  JH 

 

Vid frågor eller vid önskemål om att läsa rapporter och/eller underlag som enbart är 

publicerat på Google-drive meddelas detta till 

styrelsen@gbgscout.se eller ordforande@gbgscout.se. 
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1 Inledning 
1.1 Mötets öppnande  

1.2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
1.2.1 Mötesordförande 

JR valdes till mötesordförande 

1.2.2 Mötessekreterare 

FS valdes till mötessekreterare. 

1.2.3 Protokolljusterare 

EB och  EMS valdes till protokolljusterare 

1.3 Fastställande av föredragningslista 
Den utskickade föredragningslistan fastställdes. 

2 Rapporter  
2.1 Råd och utskott 
EB rapporterar från kanotrådet. 
Hjälteby vill ta över i kanotrådet från Kode som önskar lämna kanotrådet. 

EB och JR rapporterar från skeppsrådet. 
DS inriktning är att inleda diskussion innan årsskiftet med skeppsrådet för att planera satsningar 
inför 2019. 

EB rapporterar från husrådet. 

EB rapporterar från RUT. 
EB skall i samverkan med ES skicka ut mail till kårerna i distriktet för att rekrytera medlemmar 
till RUT eftersom RUT idag inte har några aktiva medlemmar. 

JR rapporterar från Kragenäs. 
Arbetet med nybyggnation fortsätter. Behov av att förstärka projektgruppen med rätt kompetens 
finns. 
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Inför 2019 planeras någon form av temporär personalbyggnad. 
JR väntar på underlag för anställning inför 2019. 

JR rapporterar från kajakprojektet. 
Kragenäs har fått avslag på att bygga ett kanotskjul vid kanotviken. 
En kajakgrupp som funderar vidare på en lösning finns. 

2.2 Anställda 
EB rapporterar läget kring våra anställda. 
Julklapp till ES diskuterades. EB kollar på lite förslag till nästa styrelsemöte. 
EMS tar fram lite förslag på välgörenhetsorganisationer vi skulle kunna skänka pengar till som 
julklapp. 

2.3 Övriga rapporter 
Övriga rapporter som inte täckts in ovan. 

● Utvärdering DJ 
JH och AL ur DS som samordnat detta rapporterar på nästa styrelsemöte. 

● JR rapporterar från Klumprådet 
Västbodal skall arrangera resa till Danmark framöver under våren. Inga datum satta i 
dagsläget. 

● JR rapporterar angående scoutgalan. 
ES skall lägga ut om detta arrangemang i våra social medier och på hemsidan. 
 
Beslut:  Distriktet utökar bidraget till scoutgalan med 5000:- 
 
 

 

3 Projekt 2018 
3.1 Kansli/anställda/Västra kansliet 
EB rapporterar kring arbete med anställda i distriktet. 
 
Beslut : EB och JR inleder samtal med två rekryteringsfirmor utifrån inlämnade offerter och får 
till förfogande en budget på max 75000 kronor.  
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4 Inför 2019 
Kortare workshop inför 2019 med verksamhetsplanen som grund genomfördes under ledning av 
EB. 

5 Ekonomi  
5.1 Aktuell rapport 
Ingen rapport då kassören ej är närvarande. 
 

6 Kommunikation 
6.1 Kalender 2019 
ES jobbar med kalendern vilken ej är klar i dagsläget. 

7 Kommande verksamhet 
7.1 Distriktsläger 2019 
EMS rapporterar aktuellt läge. 

7.2 Stiftelsens julbord 
 

3/12  ( anmälan senast 26/11 ) 
 

8 Avslutning 
8.1 Styrelserepresentation  
8.1.1 Stiftelsens julbord 

Bra om så många som möjligt från DS kan närvara. 

 

sida 4 av 5  

 



2019-04-11 Protokoll 25 november - Google Dokument

https://docs.google.com/document/d/1G65DOfm6CFcHUTIAjfHLdDmatdfqG4uTTzvDIeChUPw/edit 5/5

Protokoll Göteborgs scoutdistrikt 
Distriktsstyrelsemöte 2018:12 

8.2 Övriga frågor 
Val till Stiftelsen 
JR rapporterar att arbetet pågår. 
 

8.3 Nästa möte och kommande aktiviteter 
DS möte 10/12 

8.4 Reflektion – Utvärdering av distriktsstyrelsen  

8.5 Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  _________________________________ 
Jakob Revellé, mötesordförande  Fredrik Seebass, mötessekreterare 
  
  
  
  
  
  
  
  
_________________________  _______________________________ 
Ellen Björnhage, protokolljusterare  Emma Svanström protokolljusterare 
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