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Protokoll Distriktstyrelsemöte 11 december 

Datum: Plats:  Löpnummer: 

3 december 2018 Ekebygg, Ekeby Möte 11, år 2018 

Deltagare 

Närvarande Distriktsordförande Peter Wilhelmsson 

 Vice Distriktsordförande Sofie Snecker 

 Arrangemangsansvarig Ebba Lindkvist 

 Ekonomiansvarig André Bogga 

 Utbildningsansvarig Tobias Håkansson 

 Utvecklingsansvarig Viggo Forsman 

 Suppleant Jörgen Johansson 

   

 Sekreterare Anton Nilsson 

   

Frånvarande Utmanarrepresentant Sara Fors 

 Sonnarpsansvarig Markus Beyer 

 Suppleant Lin Nilsson 
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Dagordningspunkter 

1 Mötet Öppnas 

Distriktsordförande Peter Wilhelmsson välkomnar och öppnar till dagens 

möte. 

 

2 Val av Justerare 

 

Beslut att välja Ebba Lindkvist till justerare för dagens möte. 

3 Fastställande av dagordningen 

Utskickad dagordning med följande tillägg: 

7.1 Styrelsen 

  7.2 Ledarträffar 

  7.2 Regionsråd 

  9.1 Hållbart2019 

  9.2 Jultaus 

  9.3 Arrangemang 2019 

  12.1 Sociala medier 

   

 

Beslut att fastställa dagordningen. 
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4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom. 

 

Beslut Lägga föregående två protokoll till handlingarna. 

5 Kort info/meddelande/inkommen post 

 

 Ingen inkommen post. 

6 Tagna beslut 

 

 

Beslut Att valde att ställa in ledarträffen den 27/11 på grund av för litet intresse. 

7 Distriktsstyrelsens inre arbete 

7.1 Styrelsen 
Styrelsen pratar öppet om ledamöternas planer om nästkommande år. 

7.2 Ledarträffar 
Diskussion om hur ledarträffarna ska genomföras. Medlemmar ur distriktet har 
efterfrågat en enkät för att se när ledarträffarna passar kårerna bäst.  

7.3 Regionsråd 
Sofie och Peter rapporterar från det senaste regionsrådet där fyra skånska 
scoutdistrikten närvarade.  
 

Beslut 7.1 Inga tagna beslut. 

 

7.2 Att det ska skickas ut en enkät om ledarträffar som undersöker vad 

kårerna och medlemmarna är intresserade av att ha ut av ledarträffar. 

 

7.3 Tackar för rapporten 
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8 Ekonomigruppen 

8.1 Lagerkonto 

André önskar att kontot på ca 10 000kr skrivs av. 

 

8.2 21 konto för minnesfonder 

Det finns pengar från Kenneths Minnesfond som skulle användas till ett 

spårarläger som inte blev av. 

 

8.3 Redovisning av Sonnarp 

André önskar att distriktsstyrelsen funderar över hur internuthyrning av Sonnarp 

sker. 

Beslut 8.1 Att skriva av lagokontot på ca 10 000kr. 

 

8.2 Se över de fondkonton som distriktet har. Och lägga om de pengar som 

ligger oanvända för att bättre kunna användas i dagens verksamhet. 

 

8.3 Distriktsstyrelsen funderar vidare för att se över hur detta ska redovisas 

vidare. 

9 Arrangemangsgruppen 

Kort rapport från årets genomförda arrangemang. 

9.1 Hållbart 2019 

Planeringen går framåt. Nästa nyhetsbrev kommer skickas ut under nästa vecka. 

De få platserna i lägerledningen som inte är fyllda arbetas det med att fylla. 

9.2 Jultaus 

Ställdes in då det inte fanns någon ansvarig ledare. 

9.3 Arrangemang 2019 

Planeringsgruppen för upptäckararrangemanget är igång och har skickat 

följdfrågor till Ebba.  



 

 5 

 

Beslut  9.1 Tackar för rapporten. 

 

9.2 Tackar för rapporten 

 

9.3 Tackar för rapporten. 

10 Utbildningsgruppen 

Genomförde årets sista möte under föregående vecka. Jobbar just nu med att få 

igång en ny scoutteknikskurs. 

 

 

11 USB 

Sofie har haft kontakt med USB och frågat om hur arbetet fungerar och 

hur det fungerar eller inte fungerar. Efter den input som kommit fram så 

kan ett behov av en vuxen som hjälper till mer aktivt med USB arbete för 

att strukturera upp deras arbete. 

Beslut  Sofie sköter kontakten med USB och medverkar på de kommande mötena. 

12 Utvecklingsgruppen 

12.1 Plan sociala medier 

Beslut 12.1 Anton och Viggo arbetar vidare med planen för distriktets sociala 

medier till LångDS 

13 Sonnarpsgruppen 

Sonnarpsgruppen kommer att genomföra ett möte för att se vilket underhåll som 

behövs på anläggningarna och markerna. Gruppen har också fått mycket bra 

input och feedback från Utvecklingsworkshoppen i november. 

 

13.1 Faktureringsrutiner Sonnarp 

André föreslår att faktureringen sker via Margareta på kansliet då det skulle 
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underlätta att hålla koll på bokföringen. 

 

Beslut 13.1 Skickar frågan vidare för diskussion med Markus som 

anläggningsansvarig.  

14 Övrigt 

 

 

15 Nästa möte 

18-20/1 LångDS på Sonnarp. 

 

16 Mötet avslutas 

Distriktsordförande Peter Wilhelmsson tackar för dagens möte. 
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Justering 

Vid protokollet Mötesordförande 

  

Anton Nilsson Peter Wilhelmsson 

Justerare  

  

Ebba Lindkvist Datum och ort 

 

 


