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NORDVÄSTRA SKÅNES 

SCOUTDISTRIKT 

Protokoll Distriktstyrelsemöte 15 februari 
Datum: Plats:  Löpnummer: 

15 februari 2017 Rååvägen 119, Råå Möte 2, år 2017  

Deltagare 

Närvarande Distriktsordförande Peter Wilhelmsson 

 Vice Distriktsordförande Cecilia Sandahl 

 Arrangemangsansvarig Tim Swedin 

 Anläggningsansvarig Markus Beyer 

 Anläggningsansvarig  Therese Nordqvist 

   
Adjungerande Sekreterare Anton Nilsson 

   
Frånvarande Utvecklings- och 

Utbildningsansvarig 
Tobias Håkansson 

Dagordningspunkter 

1 Mötet Öppnas 
Distriktsordförande Peter Wilhelmsson välkomnar och öppnar till dagens 

möte. 
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2 Val av Justerare 
 

Beslut att välja Markus Beyer till justerare för dagens möte. 

3 Fastställande av dagordning 
Tillägg av ”Info från Museet” under punkt 5, Information 

Tillägg av ”Mail från valberedningen” under punkt 7, Distriktsstyrelsens inre 

arbete. 

Tillägg av ”Budget 2017, 2018” under punkt 8, förvaltningsgruppen 

Tillägg av ”Stadgar för distriktskåren” under punkt 14, Övrigt 

 

Beslut att fastställa utskickad dagordning med ovanstående tillägg. 

4 Föregående Distriktsstyrelse protokoll 
Klicka här för att ange text. 

Beslut att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

5 Kort info/meddelande/inkommen post 
Nordvästra Skånes Scoutmuseiförening kallar till årsmöte på Scoutmuseet den 
mars 2017. Men föredrag från t.ex Skånepolisen. Medskick är även årsavgift för 
medlemskap i museiföreningen. 

Beslut att betala medlemsavgiften om 100kr 

6 Tagna Beslut 
 

Beslut Inget taget beslut 



 

 3 
 

7 Distriktsstyrelsens inre arbete 
 
7.1 Avtackning Karin Nestell 
Karin Nestell avslutar sin tjänst hos distriktet. 

7.2 Distriktsstyrelsens arbetsuppgifter 
Valberedningen har frågat om distriktsstyrelsens arbetsgifter stämmer med de 
 beskrivna i distriktets dokument. De förändringar som gjorts att det inte i nuläget 
 finns någon representant från USB. 

7.3 Inför distriktsstämman 
Distriktsstämman kommer att hållas den 22 april på Örestrands 
konferensanläggning utanför Höganäs. Inför stämman ska alla handlingar 
förberedas, dekoration. 

7.4 Motion angående Kurs och arrangemangspärmen 
Viggo Forssman och Mathias har inkommit med en motion med en önskan om 
att uppdatera den nuvarande Kurs och Arrangemangspärmen med uppdaterad 
 information. 
 
 

Beslut 7.1 att överlåta avtackningen till utvecklingschef Johan. 

 

7.2 att vidarebefordra förändringarna till valberedningen 

 

7.3 att följa checklistan på dropboxen. Anton har huvudansvar för att 

 förbereda alla handlingar inför stämman samt utskick av dessa. 

 

7.4 att Peter svarar Viggo och Mathias. 

8 Förvaltningsgruppen 
8.1 Budget 2017 och 2018 
Margareta Persson har arbetat fram ett förslag på budget. 

8.2 Projektbudget för Sonnarp 2017 
Sonnarpsgruppen har efter sitt senaste möte önskat en större budget. 
Distriktsstyrelsens svar är en projektbudget där Sonnarp får en summa pengar att 
använda under en viss tid. 
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Beslut 8.1 att ta med förslaget till stäm upp 1/3. 

 

8.2 att föreslå projektbudgeten för Sonnarpsgruppen och för distriktet 

under distriktsstämman. För 2017 innebär detta en budget på 35000 kr. 

9 Arrangemangsgruppen 
 
Arrangemangsplanen 
Den nya arrangemangsplanen presenterades under förra ledarställningen och 
arbetet fortgår med att färdigställa utskicket till kårerna. Rydebäck har frågat om 
möjligheten att anordna På Spåret. Tim är intresserad av att hålla i ett 
äventyrararrangemang till hösten. 

Beslut att färdigställa arbetet med den nya arrangemangsplanen och ändra startår 

till 2018. Under 2017 fokuserar distriktet på att få till några andra 

arrangemang för åldersgrupperna. Tim kontaktar Rydebäck angående 

deras förfrågan. Tim ser över möjligheten för ett äventyrararrangemang. 

10 Utbildningsgruppen 

Beslut inget beslut taget. 

11 USB 
 
11.1 USB-möte 12/2 
Tim har träffat USB. De är positiva inför Reggen. De pratade om att flytta tinget 
till våren för att passa bättre med distriktet. 
 

11.2 Reggen 2017 
SUG har haft sitt samarbetsmöte inför Reggen 2017 och gett förslag på budget. 
 

Beslut 11.1 att tacka Tim för rapporten 

 

11.2 att godkänna förslaget på budget för Reggen 
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12 Utvecklingsgruppen 

Beslut Inget beslut taget 

13 Sonnarpsgruppen 
 

Beslut Inget beslut taget. 

14 Övrigt 
Stadgeförslag för distriktskåren. För att kunna fortsätt ha kvar distriktskåren 

måste nya stadgar antas. Detta måste ske under en kårstämma för distriktskåren. 

Beslut att kalla till en kårstämma för distriktskåren under nästa 

distriktstyrelsemöte för att fastställa stadgar för kåren. 

15 Nästa möte 
Nästa distriktsstyrelsemöte är den 29/3 på Ekebygg i Ekeby. 

 

16 Mötet Avslutas 
Distriktsordförande Peter Wilhelmsson tackar för dagens möte. 
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Justering 
Vid protokollet Mötesordförande 

  

Anton Nilsson  Peter Wilhelmsson  

Justerare  

  

Markus Beyer  Datum och ort 

 
 


