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Protokoll 2018:7 
Datum: 2018-06-09 & 10 

Plats: Björkögården, Boviksvägen 21, Björkö Ryd 

 

Närvarande    Förkortning 

Jakob Revellé    JR 

Fredrik Seebass   FS 

Ellen Björnhage   EB 

Emma Svanström   EMS 

Malena Hedberg   MH  

Johan Holst    JH 

Alexander Einerskog   AE 

Anna Lundqvist       AL 

 

Frånvarande 

Sara Sandberg    SSA 

 

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 

MH 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 

2.1.1 Husrådet 

Inget att rapportera. 

2.1.2 Skeppsrådet 

Skeppsrådet har numera 5 aktiva skeppare. Behöver fortfarande fler befäl. AE kollar vad de har 
för plan för att fortsätta få nya befäl. 

2.1.3 Kanotrådet 

Inget att rapportera. 
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2.1.4 Kragenäs 

Kragenäs rapporterar positiv trend framåt. Vecka 31 beräknas i nuläget ha hög beläggning. 
Kragenäs fortsätter att justera och se över budget i relation till antal gästnätter. Bilen är ännu inte 
inköp då de  väntar på att rätt bil ska dyka upp på marknaden.  

2.1.5 RUT 

RUTs ordförande har varit på inspirationshelg för rover och utmanare i Stockholm och önskar 
nu  gå utbildningen Leda lokalt. Beslut togs om att bidra med  kursavgiften på 1000 kr. 

2.2 Anställda 
Kort rapport angående hur våra anställda har det. (EB, EMS) 

2.3 Övriga rapporter 

2.3.1 Byggnation Kragenäs 

En av entreprenörerna har lämnat offert som skall ses över för egen jämförelse. Projektgruppen 
diskuterar även  om projektet med Frysplan kan frånkopplas resten. 
 

2.3.2 Ledarveckan 

EMS har mailat Västra Kansliet och Västra regionala utbildningsgruppen angående deras 
deltagande under ledarveckan.. 
Övriga distrikt i klumpen är intresserade av att delta om det är möjligt.  
Västra regionala utbildningsgruppen har meddelat att de är intresserade av att hålla två “Leda 
scouting i korthet” under ledarveckan. 

2.3.3 Klumpråd 

JR och JH var på klumprådet. Redovisad rapport innehöll bland annat diskussion om studieresa 
till Danska Spejderna, GDPR, Trygga Möten och eventuellt regionsläger år 2020. 
 

2.3.4 Vårdistriktsstämman  

Protokollet är fortfarande under justering. JH tar kontakt med justerare för statuskoll. AL och JH 
får i uppdrag att skriva en utvärdering. 
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2.3.5 Sommarfesten 

I dagsläget är 18 personer anmälda. 

3 Projekt 2018 

3.1 Beredskapsplan  
Mallen presenterade av FS och JH. 

Beslut togs att använda denna mall under planeringen inför distriktsarrangemang.  

3.2 Kansli/anställda/Västra kansliet 
Diskussioner fördes kring behovet av att öka antalet  anställda samt arbetsuppgifter. 

3.3 Distriktets roll 
Föredrogs av AE. 

3.4 Utvärdering och uppföljning 
Föredrogs av AL och AE. 

AL tar kontakt med ES. Gruppernas åldrar ska finnas med i rubrikerna då det finns de som inte 
vet vilka de olika grupperna är bara baserat på namnen. Att ha uppföljningskontroll ute på 
arrangemangen är en bra idé. 

4 Ekonomi  

4.1 Aktuell rapport  
Det går framåt. MH får svar från Stockholm. Förhoppningsvis kan vi få ut en rapport om en 
vecka.  

Ambitionen är att  utöka antalet personer som konterar men fortsatt ha få personer som har 
slutgiltig attesträtt för att säkra upp att arbetet görs korrekt i nya systemet. 

4.2 Skickande av utläggsblanketter centralt 
EB ger ES i uppdrag att införskaffa förtryckta och frankerade kuvert. 
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4.3 Betalningslösning 
Beslut togs att höra med Kragenäs vad de har för behov och sedan köpa in passande 
iZettlelösning. 

EB utreder eventuellt avtal för kontanthantering. 

4.4 Strategi, verksamhetsplan och budget för 2019 
Workshop som sammanställs till augustimötet. 

5 Kommunikation 

5.1 GDPR 
Handlingsplan föredrogs av JH. Handlingsplanen antogs. 

ES arbetar med punkt 1 och 2. 

JH går vidare med punkt 3 och 4 tillsammans med Emil Mattsson. De börjar med vilka som har 
tillgång till information. 

Arbetsledare ansvarar för att förmedla informationen till de anställda. 

6 Kommande verksamhet 

6.1 Verksamhetsplanen 2018 
Många delar av verksamhetsplanen är uppfyllda.  En prioritering gjordes av hittills ej uppfyllda 
delar. 

6.2 Distriktsläger 2019 
Rapport angående status på tillfrågande av lägeransvariga (AL). EMS har tillfrågats för rollen som 
lägeransvarig. 

Kommunikationen framåt synkas mellan JR och FS. 

6.3 Kulturkalaset  
Personer med grönt kort behövs. En person i gruppen har grönt kort och de andra kan tänka sig 
att utbilda sig utanför deras budget. Personer med grönt kort skall sökas via sociala medier. 
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6.4 Midsommarsegling Mandalay 
AE ger Skeppsrådet i uppdrag att utvärdera vårens verksamhet samt återkomma med rapport om 
varför seglingar ställs in, till exempel Midsommarseglingen.  

6.5 Sommarrutiner  
JR upprättar  ett semesterdokument som alla i distriktsstyrelsen får i uppdrag att fylla i. 

6.6 Höstens distriktsstämma  
JH och AL planerar höstdistriktsstämman.. 

6.7 Demokratijamboree 
JH får i uppdrag att samla en projektgrupp för ombud och resa. Diskussion om distriktsstyrelsens 
hantering av fullmakt för ombud fördes.  

6.8 Trygga Möten  
Alla kontaktpersoner skall kontrollera om deras råd/utskott har gått Trygga Möten. 

7 Avslutning 

7.1 Styrelserepresentation  
Genomgång av vilka styrelseledamöter som ska representera styrelsen på arrangemang fram till 
nästa styrelsemöte. 

7.1.1 RUTs grillkväll 20/6 

AE, EMS och EB kommer att närvara. 

7.1.2 Kragenäs specialveckor 

JH kommer att vara där. 

7.1.3 Kulturkalaset 

AE, MH och JH kommer att vara där. 

7.2 Övriga frågor 
Workshop om styrelsens arbete hölls av FS. 
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7.3 Nästa möte och kommande aktiviteter 
Kragenäs specialveckor.  

DS-helg i augusti på Kragenäs. EB och EMS fixar maten. 

7.4 Reflektion – Utvärdering av distriktsstyrelsen  
 

7.5 Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                   _________________________________ 
Jakob Revellé, mötesordförande             Malena Hedberg, mötessekreterare 
  
  
  
  
  
  
  
  
_________________________                    _______________________________ 
Ellen Björnhage, protokolljusterare               Emma Svanström protokolljusterare 
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