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NORDVÄSTRA SKÅNES 
SCOUTDISTRIKT 

Protokoll Distriktstyrelsemöte 14 januari 
Datum:  Plats:   Löpnummer :  

14 januari 2017 Haglekulla, Stidsvig Möte 1 , år 2017  

Del tagare 

Närvarande Distriktsordförande Peter Wilhelmsson 

 Vice Distriktsordförande Cecilia Sandahl 

 Utvecklings- och 
Utbildningsansvarig 

Tobias Håkansson 

 Arrangemangsansvarig Tim Swedin 

 Anläggningsansvarig Markus Beyer 

 Anläggningsansvarig  Therese Nordqvist 

   

Adjungerande Sekreterare Anton Nilsson 

   

Frånvarande [Ange roll] Ange namn på frånvarande 
person/er 
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Dagordningspunkter 

1 Mötet Öppnas 
Distriktsordförande Peter Wilhelmsson välkomnar och öppnar till dagens 

möte. 

 

2 Val  av  Justerare 
 

Beslut att välja Therese Nordqvist till justerare för dagens möte. 

3 Faststäl lande av dagordning 
Klicka här för att ange text. 

Beslut att fastställa utskickad dagordning 

4 Föregående Distr iktsstyrelse protokol l  
Klicka här för att ange text. 

Beslut Lägga föregående protokoll till handlingarna 

5 Kort info/meddelande/inkommen post  
Ingen information inkommen att ta upp under mötet 

Beslut Inget beslut taget 

6 Tagna Beslut 
 

6.1 Fika under trygga möten 

Regionala utbildningsgruppen har önskat stöd för fika för Trygga Möte. 

 Fikakostnad på 1000kr per år har beviljats. 



 

 3 
 

 

6.2 Ny server på kansliet för dokumenthantering 

En kostnad på 100kr/månad på har godkänts för en ny server, gemensamt 

för kansliet i Skåne. 

 

6.3 Uppmärksamma de kårer som ökat 

Distriktsstyrelsen vill uppmärksamma de kårer som växer tillsammans med 

det regionala kansliet som får i ansvara att samordna arbetet. 

Beslut att godkänna de tagna besluten sedan förra mötet 

7 Distr iktsstyrelsens inre arbete  
 

7.1 Ledarträffar 

 Innehåll på de kommande tre ledarträffarna presenteras och ansvariga för de olika 

delarna av träffarna besluts. 

 

7.2 Distriktstämman 

Tidsplan och plats för distriktsstämman är klar, kallelsen till stämman skickas 

snart ut och arbetet med handlingarna fortgår. Verksamhetsberättelser ska vara 

färdigskrivna till den sista februari. 

 

Beslut 7.1 att: fastställa föreslagna planeringar för ledarträffarna samt at Anton 

 skickar ut inbjudningar 

 

7.2 att: fastställa föreslagna planeringar för ledarträffarna samt at Anton 

 skickar ut inbjudningar 

8 Förval tningsgruppen 
 

Beslut att Peter kommer att träffa Margareta för budgetplanering och avstämning. 

9 Arrangemangsgruppen 
 
Arrangemangsschema 

Tim redovisar det föreslagna arrangemangschemat med tillhörande information 
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till arrangerande kårer. Föreslagna förändringar gås igenom. Planen ska 

presenteras under nästkommande ledarsamlingar med 

arrangemangsbeskrivningar. 

Beslut att gå vidare med schemat och uppdra åt Tim att revidera planen till 

kommande ledarträffar för redovisning för distriktet. 

10 Utbildningsgruppen 
Har nästa möte på måndag. 

Antagligen kommer den inställda leda scouting kursen att diskuteras. 

Beslut att skicka med Tobias till den regionala utbildningsgruppen att styrlesen 

är måna om att ledarutbildningen genomförs i någon form. 

11 USB 
 
11.1 Nästa möte 
Kommer att ha ett möte den 27 januari. Distriktsstyrelsen är inbjudna att närvara 
på mötet.  
 

11.2 Reggen 2017 
USB är huvudarrangörer för Reggen under 2017. Den kommer hållas i 
Helsingborgsområdet och en återkoppling till distriktsstyrelsen måste föras 
kontinuerligt. 

 

Beslut 11.1 att Tobias och Tim deltar för distriktsstyrelsens räkning. 

 

11.2 att Tim påminner USB om att återkoppla till styrelsen om hur deras 

planeringsarbete inför Reggen går. 

12 Utveckl ingsgruppen 
Inget att diskutera utöver diskussioner under punkt 7. 

Beslut Inget beslut att fatta 
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13 Sonanrpsgruppen 
 
13.1 Sonnarps vision 
Distriktsstyrelsen diskuterar sin vision och önskemål för Sonnarps framtid för att 
ta med sig till diskussion med Sonnarpsgruppen. 

 
13.2 Vindskydd 

Ett brev från Frivilligkåren undrar om arbetet med vindskydden på Sonnarp. 

Beslut 13.1 att distriktsstyrelsen diskuterar sin vision och önskemål för Sonnarps 

framtid för att ta med sig till diskussion med Sonnarpsgruppen. 

 

13.2 att svara att planerna på att bygga vindskydd fortgår. 

14 Övrigt 
Inget att diskutera 

Beslut inget beslut att fatta 

15 Nästa möte 
Nästa distriktsstyrelsemöte är den 15 februari, hos Tim på Rååvägen 119, Råå. 

 

16 Mötet Avslutas 
Distriktsordförande Peter Wilhelmsson tackar för dagens möte. 
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Justering 
Vid protokol let  Mötesordf örande 

  

Anton Nilsson  Peter Wilhelmsson  

Justerare  

  

Therese Nordqvist  Datum och ort 

 

 


