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Protokol l  f ör  distr iktsstyrelsemöte den 17 augusti 2016 hos 

Ekebygg i Ekeby  

Närvarande:  
Peter Wilhelmsson Ordförande 

Cecilia Sandahl Vice Distriktsordförande 

Tobias Håkansson Utveckling- och utbildningsansvarig 

Therese Nordqvist Anläggningsansvarig 

Marcus Beyer  Anläggningsansvarig 

Anton Nilsson Sekreterare 

 

 

      

§1 Mötet öppnas  
  Distriktsordförande Peter Wilhelmsson välkomnar och öppnar till dagens möte. 

§2 Val av justerare  

  DS beslutar att:  välja Tobias Håkansson till justerare för dagens möte. 

 

§3 Fastställande av dagordning 

  DS beslutar att: fastställa dagordningen med ovanstående tillägg och förändringar. 

 

§4 Föregående DS protokoll  
  Föregående styrelseprotokoll gicks igenom. 

  DS beslutar  att:  Lägga föregående protokoll till handlingarna 

 

§5 Kort info/meddelande/inkommen post 

    

§6 Tagna beslut 

  Caroline Norén utsedd till lägerchef för 2017 års vårläger på Sonnarp 

  DS beslutar att: bekräfta beslutet tagit under Elementum 
    

§7 Distriktsstyrelsens inre arbete 
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§8 Förvaltningsgruppen  

  Inloggning Fort Knox 
  Inloggning till Fort Knox är förlegad och bör bytas för att öka säkerheten kring 

 vilka som kan se den ekonomiska informationen för distriktet. 

  DS beslutar att: Skapa nya, individuella inloggningar för de som bör ha behörighet 

 att se över distriktets ekonomiska information enligt beslut från distriktsstyrelsens 

 möte i maj. 

  STIM – Prebens Pågar 
  STIM har kontaktat distriktet angående Prebens Pågars spelning på Sonnarp de 

 senaste fyra åren och kräver då inbetalning för spelningen. För att lösa situationen 

 med STIM och Prebens Pågar förs just nu samtal med båda parter.  

  DS beslutar att: fortsätta samtalen med STIM och Prebens Pågar för att 

 lösa situationen. 

Ekonomisk återkoppling för Sonnarp 
För att underlätta arbetet för Anläggningsgruppen anser distriktsstyrelsen att en 

återkoppling per månad för alla utgifter och inkomster som registreras på Sonnarp. 

Detta för att underlätta både för uthyrning och för hur skötseln för området 

planeras och genomförts. 

 DS beslutar att: Be Margareta på kansliet att skicka en ekonomisk rapport för 

Sonnarp varje månad till anläggningsansvariga i distriktsstyrelsen. 

  Redovisning av fullmakt Swish och tittbehörighet för Elementum 
  För att underlätta arbetet för Elementum beslutades att skaffa Swish och 

 tittbehörighet under lägertiden. 

  DS beslutar att: bekräfta beslutet. 

   

§9 Arrangemangsgruppen 
Arbetet med att ta fram en arrangemangsplanering fortgår. Mallar och stöd för 
kårerna behövs för att inte avskräcka kårerna från att arrangera arrangemang för 
distriktet. 

 
Demokratijamboree 2016 (Scouternas Stämma) – Fråga om gemensam buss. 
Distriktet har ca 43 möjliga delegater till DJ, buss kan behövas. 
DS beslutar att: Anton pratar med Södra Skåne scoutdistrikt angående buss 

  Spårarläger på Sonnarp 2017 
Distriktet har planerat att samtidigt som Jamboree17 genomföra ett spårarläger i 
distriktet under sommaren 2017.  
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DS beslutar att: arbeta för att genomföra ett spårarläger på Sonnarp sommaren 
2017 

  Eurorando 
Cia har varit i kontakt med arrangörerna men tyvärr verkar det inte gå att 
genomföra från distriktets sida 
DS beslutar att: inte arrangera något för arrangemanget då det är ett stort åtagande 
och svårt att hitta funktionärer. 

  Fredriksdalsarrangemanget 
Under helgen den 20-21 september, arrangerar ett 40-tals arrangemang på 
Fredriksdal. 
DS beslutar att: Peter deltar och hälsar på arrangörerna från Helsingborgs 
Scoutmuseum. 

  Elementum 
Distriktsstyrelsen önskar se en utvärdering av lägret. 
DS beslutar att: Peter kommer delta på lägerledningens utvärderingsmöte 
 

§10 Utbildningsgruppen 
Har möte nästa vecka i Malmö. Just nu är det Scouttåget och nätverksträff som är 
utbildningsgruppens stora planer samt att genomföra höstens kurser. 

§11 USB 

 
§12 Utvecklingsgruppen 
  Scouttåget den 27/8 
  Flera av distriktsstyrelsen kommer att delta som funktionärer eller deltagare. 
  DS beslutar att: distriktsstyrelsen delta efter egen förmåga och intresse. 

  Hemsida och mailkonto 
  Kullascout-sidan är nedstängd. Domänen för mailadresserna är fortfarande aktiv till 
 ca 120kr per år. Distriktets hemsida är kostnadsfri via Scouterna. I dagsläget
 fungerar den webblösning som distriktet har. 
  DS beslutar att: Behålla nuvarande webblösning via Scouternas centrala system 

  Åldersgruppsträffar – När? 
  Första träffen för Spårare och Upptäckare planeras till den 28/9 och den andra 
 träffen för Äventyrare och Utmanare den 19/10 
  DS beslutar att: genomföra träffarna enligt ovan nämnda information. 
   

§13 Anläggningsgruppen 
  Stor efterfrågan på fixardagar. Dessa planeras att läggas ut och informeras om inom 
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 snar framtid. 
 
  Visioner, mål, förslag på ny drivning 
  För att få igång gruppen med lite mer energi behövs nya uppdaterade tankar och
 planer. 
  DS beslutar att: Anläggningsansvariga arbetar vidare med Sonnarps Visioner och 
 mål samt att få igång energin i gruppen. 
   

§14 Övrigt 

 

§15 Nästa möte  
  Under långDS den 17-18/9 på Sonnarp i oktober blir mötet den 19/10. 

   

§16 Mötet avslutas 
  Ordförande Peter Wilhelmsson förklarar möte för avslutat. 

   
   

 

Ordförande Peter Wilhelmsson  Justerare Tobias Håkansson 
 
___________________ ___________________ 
 

 

Sekreterare Anton Nilsson 
 
___________________ 
 

 


