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Protokoll Distriktstyrelsemöte 7 augusti 

Datum: Plats:  Löpnummer: 

14 augusti 2018 Ekebygg, Ekeby Möte 7, 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 

 Suppleant Jörgen Johansson 

   

 Sekreterare Anton Nilsson 

   

Frånvarande   
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Dagordningspunkter 

1 Mötet Öppnas 

Distriktsordförande Peter Wilhelmsson välkomnar och öppnar till dagens 

möte. 

 

2 Val av Justerare 

 

Beslut att välja André Bogga till justerare för dagens möte. 

3 Fastställande av dagordningen 

Utskickad dagordning med följande tillägg: 

 

  7.3 Jubilerande scoutkår – Hjärnarp 

7.4 Distriktets stadgar 

12.1 Dropbox 

12.2 Ledarträffar 

13.1 Workshop om offerter och stödrätter 

14.1 Utvärderingar 

 

Beslut att fastställa dagordningen med ovanstående tillägg. 
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4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom. 

 

Beslut  

5 Kort info/meddelande/inkommen post 

 

 Ingen inkommen post. 

6 Tagna beslut 

Under sommarens Regionläger togs ett gemensamt beslut mellan de 

skånska scoutdistrikten att stötta genomförandet av lägret under de 

förändrade förutsättningarna, bland annat torka och eldningsförbud. Det 

beslutades också att om lägret skulle få en negativ ekonomisk följd ska alla 

skånska scoutdistrikt dela på ansvaret för detta. 

 

Material till Sonnarp och kommande distriktsläger köptes in efter lägret till 

ett nedsatt pris. 

 

  Att lägga dessa beslut till handlingarna. 

7 Distriktsstyrelsens inre arbete 

7.1 LångDS 

Sofie och Peter har haft en genomgång av schemat inför LångDS på Sonnarp den 

14-16/9. Bland annat med en studiecirkel om styrelsens arbete från Sensus, 

planering och arbete för framtiden, helgen avslutas med ett DS möte på 

söndagen.  

7.2 Demokratijamboreen 

Peter har tagit emot en fråga från Scouternas Styrelse om deras önskan att hälsa 

på under ett förmöte till demokratijamboreen i november.  
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7.3 Jubilerande Kår 

Hjärnarps Scoutkår fyller 50 år. Det är vanligt att distriktsstyrelsen 

uppmärksammar jubilerande kårer på något sätt. 

7.4 Distriktets Stadgar 

André påpekar att stadgarna i dagsläget inte tar upp hur protokollet från en 

distriktsstämma ska hanteras efter stämmans avslutande. Bland annat saknas hur 

snabbt protokollet ska skrivas under och publiceras. 

Beslut 7.1 Tacka för rapporten från Peter och Sofie och ser fram emot helgen på 

Sonnarp. 

  7.2 Att bjuda in Scouternas styrelse till en kommande ledarträff med tema 

demokratijamboree (se punkt 12.2). Anton lägger med information om 

Demokratijamboreen i nyhetsbrevet. 

  7.3 Distriktsstyrelsen uppmärksammar att kåren jubilerar med en mindre 

present med tema friluftsliv. 

  7.4 Se över ett tillägg till stadgarna som proposition under LångDs i 

september. 

 

8 Ekonomigruppen 

 

 

9 Arrangemangsgruppen 

9.1 Rapport Vårlägret 

Lägerledningen hade ett avslutande utvärderingsmöte den 11 juni. En rapport 

finns utskickad till distriktsstyrelsens medlemmar efter de slutsatser som kom från 

mötet. 
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9.2 Brev om Bus 

Brevet skickades ut per post den 7 juli till alla kårers postmotagare och per mail 

till kontaktpersonerna för kårernas deltagande på senaste vårlägret. 

9.3 Vårläger 2019 

Planeringen för nästa års vårläger behöver snart dra igång. 

9.4 Rapport Regionlägret 

Distriktsstyrelsen är nöjda med sitt deltagande på regionlägret och tar med sig 

många lärdomar till nästa års distriktläger. Det finns fortfarande efterarbete kvar 

att göra som får hanteras av uthyraren Sjöröd. 

9.5 Distriktläger 2019 

Första lägerledningsmötet har genomförts. Och planeringen för första lägerbrevet 

förbereds. Lägerledningen önskar ett uppstartsbidrag för lägret för 

planeringsmöten och resor, som senare återbetalas av gruppen. 

9.6 Höstens arrangemang 

Alla arrangemang för hösten är igång och planeringen går väl framåt. 

Anmälningarna börjar trilla in för de olika arrangemanget. 

 

9.7 Arrangemang 2019 

De kårer som ska planera nästa års arrangemang har blivit informerade om 

upplägget för nästa års arrangemang. 

9.8 KALK 

Ebba meddelar att KALK-handledningen behöver uppdateras. 

 

Beslut 9.1 att tacka för rapporten och lägger den till handlingarna. 

  9.2 att tacka för rapporten om hanteringen av buset på vårlägret. 

  9.3 att distriktsstyrelsen frågar om intresset för uppdraget som lägerchef för 

vårlägret.  
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  9.4 Undersöka vilket behov av vad som finns kvar att göra efter 

regionlägret. 

  9.5 att lägret får 10 000kr till uppstartsbidrag för att få igång planeringen av 

lägret på riktigt, som lägret återbetalar efter lägret. 

  9.8 KALKen ska uppdateras enligt beslut från föregående protokoll samt 

tillägg om att styrelsen ska godkänna budget innan information om 

arrangemanget skickas ut.  

 

10 Utbildningsgruppen 

En liten distriktsgrupp för utbildningar har skapats. Det kommer hållas en 

utbildning i Redo för Naturen vid Saxtorps sjön med utbildare från distriktet. 

 

 

11 USB 

 

 

  

12 Utvecklingsgruppen 

12.1 Dropboxen 

Distriktets dropbox är full. Viggo kollar vidare på en lösning för digital lagring. 

 

12.2 Ledarträffar 

  Demokratijamboree – 26/9 – Helsingborg 

  Rekrytering och diskussion om bus– 27/11 - Ängelholm 
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Beslut 12.1 Viggo fortsätter arbetet med digitala lösningar. 

12.2 Att ovanstående ledarträffar informeras om. 

13 Sonnarpsgruppen 

13.1 Offerter om en ny trappa har kommit in. Förslaget är en trappa av samma 

stil som den som är där idag, med en trappa som leder till en platform. En offert 

för omplacering och service av värmepump har också kommit in. 

 

13.2 Sonnarpsgruppen vill hålla en workshop på Sonnarp om Sonnarp och vad 

distriktet vill göra med området. 

 

Beslut 13.1 Att styrelsen vill ha in ett totalkostnadsförslag från sonnarpsgruppen 

på vad hela byggnationen ska kosta. Godkänner offerten på flytt och 

service av värmepumparna om 9 000kr.  

 

13.2 Att en workshop om Sonnarp ska hållas. Markus undersöker när var 

och hur en sådan workshop kan hållas. 

14 Övrigt 

14.1 Utvärderingar 

Verksamhetsrevisorn bör ha tillgång till alla utvärderingar som önskat under 

stämman. Helst via att de läggs på en digital åtkomstplats 

Beslut 14.1 Att se till så att den valda verksamhetrevisorn har tillgång till de 

dokument som finns tillgängliga i distriktets digitala lösningar. 

 

15 Nästa möte 

LångDS den 14-16/9 
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16 Mötet avslutas 

Distriktsordförande Peter Wilhelmsson tackar för dagens möte. 

Justering 

Vid protokollet Mötesordförande 

  

Anton Nilsson Peter Wilhelmsson  

Justerare  

  

André Bogga Datum och ort 

 

 


