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Protokoll Distriktstyrelsemöte 6 maj 

Datum: Plats:  Löpnummer: 

22 maj 2018 Bjäre Scoutkår, Grimmes väg 23 Möte 6, år 2018 

Deltagare 

Närvarande Distriktsordförande Peter Wilhelmsson 

 Vice Distriktsordförande Sofie Snecker 

 Arrangemangsansvarig Ebba Lindkvist 

 Ekonomiansvarig André Bogga 

 Utbildningsansvarig Tobias Håkansson 

 Utvecklingsansvarig Viggo Forssman 

 Sonnarpsansvarig Markus Beyer 

 USB-representant Sara Fors 

 Suppleant Jörgen Johansson 

   

 Sekreterare Ebba Lindkvist 

   

Frånvarande   

 

http://www.scouterna.se/
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Dagordningspunkter 

1 Mötet Öppnas 

Distriktsordförande Peter Wilhelmsson välkomnar och öppnar till dagens 

möte. 

 

2 Val av Justerare 

 

Beslut att välja Markus Beyer till justerare för dagens möte. 

3 Fastställande av dagordningen 

Utskickad dagordning med följande tillägg: 

7.4 Mer info på hemsidan 

9.2 Vårläger 

9.3 Utvärdering efter arrangemang 

10.1 Enkät 

11.1 Stockholmsresa 

12.1 Titel och mejl 

12.2 Profilkläder 

13.1 Byta loggar på skyltar 

14.1 Buss till Demokratijamboree 

 

Beslut att fastställa dagordningen med ovanstående tillägg. 
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4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom. 

 

Beslut att beslutet under 7.2 skall korrigeras ang. firmatecknare. 

5 Kort info/meddelande/inkommen post 

 

 Ingen inkommen post. 

6 Tagna beslut 

 

 Inga tagna beslut. 

7 Distriktsstyrelsens inre arbete 

7.1 Instagram – Styrelsen och distriktet bör synas mer i de sociala medierna.  

7.2 Förkortning för distriktet – Tanke finns om att vi skulle behöva en ”officiell” 

förkortning för vårt distriktsnamn då det är väldigt långt.  Exempel, NVSS, 

NVSSD, NVSkåneScout & NVSScout. 

7.3 Uppdatera verksamhetsberättelse för 2016 (Utvärdering Elementum) -  

7.4 Mer info på hemsidan – Vi behöver uppdatera hemsidan med bilder på oss i 

styrelsen. Även gärna en kort text om oss själva för att folk ska veta vilka vi är.  

Beslut 7.1 Att Viggo går vidare och kollar upp de olika målgrupperna som vi når 

redan nu. Även vilka målgrupper vi når med olika sociala medier. Viggo tar 

också fram ett förslag till en policy vid arbete med de sociala medierna. 

 

7.2 Att fundera vidare om vi verkligen känner ett behov av detta.  

7.3 Att uppdatera verksamhetsberättelsen med utvärderingen från 

Elementum. 
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7.4 Att uppdatera hemsidan när den nya plattformen blir lanserad. Texten 

ska innehålla: Namn, kår och en kort förklaring till varför man är scout. 

Bilder tas på nästa styrelsemöte, alla ska ha skjorta på sig. 

 

8 Ekonomigruppen 

 

 

9 Arrangemangsgruppen 

9.1 Bus på Vårlägret – Under Vårlägret skedde det även denna gång bus. Dock 

gick det överstyr och vissa kårer hotade med att inte komma tillbaka till 

arrangemanget då de var trötta på skadegörelsen som skett under detta lägret, och 

under tidigare Vårläger. Styrelsen behöver ha en dialog med bland annat LÄKO 

om vad som är okej bus och vad som inte är det. Kårerna behöver också ta sitt 

ansvar för att lära ut till barnen vad som är okej och inte. Man behöver börja 

redan i de yngre åldrarna, då buset börjar krypa ner i åldrarna. 

9.2 Vårläger – Vårlägret var 10-13 maj på lägerområdet Sonnarp. Det var som 

mest ca. 1200 deltagare och lägret hade temat pirater. Lägerchef var Caroline 

Norén. 

9.3 Utvärdering efter arrangemang – KALK-handlingarna behöver uppdateras 

med att arrangörerna för ett arrangemang behöver ha ett utvärderingsmöte senast 

3 veckor efter ett arrangemang. Det som uppkommit på detta möte ska skickas till 

styrelsen för underlag till andra arrangemang.  

Beslut 9.1 att boka möte med några från LÄKO från Vårlägret (ca. 4-5 st), för att 

föra en diskussion om läget. Peter, Ebba & Sofie (Sara reserv), åker från 

styrelsen. Förslag är någon dag under vecka 24. Peter bokar och hör av sig 

till Caroline Norén. 

9.2 att tacka för rapporten. 

9.3 att lägga till i KALK-handlingarna att en arrangörsutvärdering ska 
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genomföras och lämnas till AA senast 3 veckor efter ett arrangemang.  

 

10 Utbildningsgruppen 

10.1 Enkät – Det ska skickas ut en enkät för att ”mäta” utbildningsnivån i 

distriktet. Denna kommer skickas ut till ordförande, vice ordförande, 

kårpostmottagare och utbildare i de olika kårerna. Detta för att kartlägga vilka 

utbildningar som behöver komma igång igen. 

 

Beslut 10.1 att skicka ut enkäten när styrelsen korrekturläst den. Ska senast 

skickas ut i slutet på vecka 22.  

11 USB 

11.1 Stockholmsresa – Sara har deltagit på ett utmanarkommittémöte i 

Stockholm 18-20 maj och det fanns 14 distrikt representerade på mötet. 

De fick se hur andra utmanarkommittéer jobbar och fungerar och genom 

detta också få idéutbyte och bollplank med varandra. Tanken är att 

arrangemanget ska ske årligen och förflyttas till andra platser.  

 

Beslut 11.1 att tacka för rapporten. 

12 Utvecklingsgruppen 

12.1 Titel och mejl – Det behövs ett förtydligande angående vad posten Sara har i 

styrelsen ska heta. Det behöver också förtydligas vad Markus post heter, är det 

Sonnarpsansvarig eller anläggningsansvarig?  

12.2 Profilkläder – Viggo presenterade ett förslag på profilkläder för styrelsen. 

Beslut 12.1 att posten Sara har heter USB-representant och Markus post heter 

Sonnarpsansvarig. Viggo ändrar så att Markus mejladress är rätt (från 

anläggning till sonnarp). 

12.2 att Viggo och Anton tar fram ett förslag med en piké med logga till 

nästa möte. 
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13 Sonnarpsgruppen 

Nästa fixardag är den 26 maj. Där de ska sätta datum för fixarhelger till hösten 

och planera vad som ska fixas de olika dagarna. Det ska även diskuteras om en 5-

10 års planering om hur Sonnarp ska utvecklas, till slutet på juni förväntas denna 

vara klar. Sonnarpsgruppen uppmanades också till att läsa igenom 

vårlägerutvärderingen där det fanns en del punkter på hur Sonnarp kan utvecklas.  

13.1 Byta loggar på skyltar – Under Vårlägret upptäcktes det att det är dags att 

uppdatera de olika skyltarna som finns på Sonnarp. (Exempelvis de skyltarna som 

säger ”scoutläger” och ”parkering”.) Det gäller främst att det ska vara den ”nya” 

scoutliljan. 

13.2 Gårdsstöd  

 

Beslut 13.1 att Markus tar detta vidare och kollar även över om fler skyltar behöver 

beställas. 

13.2 undersöker möjligheterna till att köpa tillbaka så vi blir berättigade 

gårdsstöd. 

14 Övrigt 

14.1 Buss till Demokratijamboree – Bussen kostar 9375 :- och det finns plats för 

55 personer. Stefan Landemyr från Påarps Scoutkår kommer att köra.  

 

Beslut 14.1 att Anton gör en bindande anmälan där sista anmälan är 31 september. 

Det är delegater från distriktet som är prioriterade, skulle det sedan finnas 

plats över så kan vi fylla bussen med delegater från andra distrikt. 

Kostnaden blir 300:-/person. 
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15 Nästa möte 

 

Beslut 14 augusti, 18.30, Ekebygg 

14-16 september Lång-DS, Sonnarp 

           - Mat: Ebba frågar Benny (reserv. Marcus frågar Elin) 

           - Teambuilding: Sofie och Peter 

11 oktober, 18.30, Ekebygg 

6 november, 18.30, Ekebygg 

3 december, 18.30, Ekebygg 

18-20 januari Lång-DS, ? 

16 Mötet avslutas 

Distriktsordförande Peter Wilhelmsson tackar för dagens möte. 

Justering 

Vid protokollet Mötesordförande 

  

Ebba Lindkvist Peter Wilhelmsson  

Justerare  

  

Markus Beyer Datum och ort 

 

 


