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Protokoll Distriktstyrelsemöte 8 

september 
Datum: Plats:  Löpnummer: 

16 september 2018 Sonnarp Möte 8, 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 

 Utmanarrepresentant Sara Fors 

 Suppleant Jörgen Johansson 

   

 Sekreterare Anton Nilsson 

   

Frånvarande 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 Jörgen Johansson till justerare för dagens möte. 

3 Fastställande av dagordningen 

Utskickad dagordning med följande tillägg: 

 

   12.1 Utvärderingar 

 

Beslut att fastställa dagordningen. 

4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom. 

 

Beslut att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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5 Kort info/meddelande/inkommen post 

 

 Ingen inkommen post. 

6 Tagna beslut 

Under helgens LångDS har diskussioner och beslut angående flera av distriktets 

dokument genomarbetats som kommer presenteras färdigskrivna vid nästa 

styrelsemöte. 

 

Beslut  Att lägga dessa beslut till handlingarna. 

7 Distriktsstyrelsens inre arbete 

Under LångDS fördes diskussioner om distriktsstyrelsens arbete och framtid. 

Genomgången var uppskattad av styrelsens medlemmar och gav insikt i hur 

styrelsen bättre arbetar tillsammans mot distriktets mål. 

  

8 Ekonomigruppen 

Sedan senaste mötet har budget för alla de arrangemang som ska hållas i 

distriktets räkning.  

LUFT har skickat in en budget för JULÖS som går på minus 4 kronor som 

inte godkänns av distriktsstyrelsen. 

Regionlägrets budget har inte godkänts av distriktsstyrelsen och har då 

fallit mellan stolarna. Frågan kommer att lyftas upp på nästkommande 

regionläger för diskussion om hur beslut om regionsläger ska genomföras. 

 

Peter kommer föra diskussion med Södra Skånes distriktsstyrelse om 

möjliga förändringar i tjänster när Margareta Persson går i pension i vår. 

Beslut Att tacka för rapporten  
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9 Arrangemangsgruppen 

9.1 Arrangemang 2018 

  Spårardagen – 14/10, Kärnanparken, Sofie åker för distriktsstyrelsen 

  Upptäckarringen – Genomförs nästa söndag (23/9) med start i Råå och 

 målgång i Rydebäck. Markus deltar för distriktsstyrelsen. 

  Äventyret2018 – 6-7/10, Söderåsen, Ebba och Sara deltar för  

 distriktsstyrelsen. 

  Hösthajken – 29-30/9, Både Viggo och Ebba deltar för distriktsstyrelsen 

9.2 Arrangemang 2019 

Planeringen för upptäckararrangemanget har startat då Billeberga börjat 

planeringen. 

 

9.3 Vårläger 

Caroline Norén har tackat ja till att vara lägerchef för nästa års vårläger. Året 

därefter lämnar hon gärna över till nya förmågor. 

 

9.3 Distriktsläger 

Arbetet går framåt och det första lägerbrevet kommer snart att skickas ut till 

distriktets kårer. Rekryteringen av funktionärer går framåt och de ansvariga har 

börjat starta grupper under sig inför lägret. 

 

9.4 KALK 

Föreslagna ändringar i KALK: 

Att ändra tidsramen för ett utvärderingsmöte för arrangemangen från 3 veckor 

efter arrangemanget till 4 veckor efter arrangemanget. 

Att förtydliga varför det inte är tillåtet för arrangemang att ha egna hemsidor. 

 

Beslut 9.1 Att tacka för rapporten. 

  9.2 Att tacka för rapporten 

 9.3 Att tacka för rapporten 
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  9.4 att ändra lydelsen i KALK till att utvärderingsmötet ”bör ha genomförts 

3 veckor efter arrangemanget dock senast fyra veckor efter ska 

arrangemangsrapporten vara inlämnad”. 

att förtydliga i texten om marknadsföring så hemsidor tillåts om distriktet 

har möjlighet att redigera hemsidan. 

 

10 Utbildningsgruppen 

Redo för Naturen har hållits med bland annat 4 medlemmar från distriktet, totalt 

7 deltagare. En utbildarträff hölls i slutet av augusti där utbildare från alla 

distrikten var på plats. Tobias sammanställer vilka som var med på utbildarträffen 

och vad som tog upp. 

 

11 USB 

Planering inför Jultaus har börjat men inget direkt protokoll har förts. Det 

är bristande kommunikation och vid flertal tillfällen har det varit svårt att 

få till ett möte inom USB. Tinget planeras att hållas under samma helg. 

 

Beslut att Sofie sätter ihop ett möte med USB för att diskutera deras arbete. 

12 Utvecklingsgruppen 

Viggo tar fram förslag på namnbrickor och sociala medier policy innan 

nästa Distriktstyrelsemöte. 

 

12.1 Utvärderingar 

Under helgen presenterades utvärderingsmallarna för distriktets 

arrangemang för styrelsen. 

Beslut 12.1 Att godkänna utvärderingarna samt att Anton bjuder in Karin 

Hambring till distriktets dropbox för att kunna se alla genomförda 

utvärderingar. 
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13 Sonnarpsgruppen 

Det kommer hållas en workshop om planerna för Sonnarp med input från 

kårerna. Planen ska sedan presenteras för styrelsen och sedan vidare under 

distriktsstämman i april. 

 

  

14 Övrigt 

 

  

15 Nästa möte 

11/10 kl 18:30 hos 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  

  

Jörgen Johansson Datum och ort 

 

 


