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NORDVÄSTRA SKÅNES 
SCOUTDISTRIKT 

Protokoll Distriktstyrelsemöte 29 mars 
Datum:  Plats:   Löpnummer :  

29 mars 2017 Ekebygg, Ekeby Möte 3, år 2017  

Del tagare 

Närvarande Distriktsordförande Peter Wilhelmsson 

 Vice Distriktsordförande Cecilia Sandahl 

 Arrangemangsansvarig Tim Swedin 

 Anläggningsansvarig Markus Beyer 

 Anläggningsansvarig  Therese Nordqvist 

 Utvecklings- och 
Utbildningsansvarig 

Tobias Håkansson 

   

Adjungerande Sekreterare Anton Nilsson 

   

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 Cecilia Sandahl till justerare för dagens möte. 

3 Faststäl lande av dagordning 
 

Beslut att fastställa föreslagen dagordningen. 

4 Föregående Distr iktsstyrelse protokol l  
Klicka här för att ange text. 

Beslut att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

5 Kort info/meddelande/inkommen post  
Peter och Cecilia har närvarat på det senaste regionsrådet tillsammans med övriga 

distrikt i Skåne. Då lyftes oron om ett bristande engagemang från kårerna och hur 

informationen som skickas ut inte omhändertas lokalt hos kårerna. Regionslägret 

för 2018 ska snart börja planeras. Dalle från Snapphane Scoutdistrikt kommer att 

kalla till ett möte. 

 Vi tackar för rapporten. 

6 Tagna Beslut 
 

Beslut Inget beslut taget. 
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7 Distr iktsstyrelsens inre arbete  
 

7.1  Distriktsstämman – Handling, Budget, Styrelsens förslag till beslut 

Anton har tillsammans med Andreas undersökt lokalerna för stämman och det 

ser ut att ha bra möjligheter för att hålla stämman. Handlingarna till stämman är 

nästan klara och ska skickas ut under morgondagen. Distriktsstyrelsens 

arbetsuppgifter inför stämman gås igenom för att allt ska gå rätt till inför och 

under stämman. 

7.2 Inkommen motion 

Nils-Inge Ingelström har inkommit med en motion angående hur tagna beslut på 

distriktsstämmornas beslut verkställs. Då tidigare beslut inte redovisats eller 

verkställts enligt distriktsstämmans beslut. Distriktsstyrelsen svarar motionären. 

7.3 Varför Behövs distriktet? 

Distriktsstyrelsen diskuterar deras och distriktets uppdrag i Scouternas 

organisation. 

7.4 Förtjänstmärke 

Till årets stämma planeras ett av distriktets förtjänstmärke att delas ut till en 

förtjänande medlem i distriktet. 

 

 

Beslut 7.1 att handlingarna skickas ut den 30/3 samt att distriktsstyrelsens 

ledamöter genomför sina uppdrag inför distriktsstämman. 

 

7.2 att svara motionären följande ”Distriktsstyrelsen yrkar på bifall av 

motionen med tillägget att motionens attsatser läggs som en punkt under 

distriktets verksamhetsberättelse snarare än en separat punkt under 

distriktsstämmans föredragningslista.” 

  7.3 att undersöka hur det går att förnya distriktets arbetssätt.  

  7.4 att tilldela Caroline Norén distriktets förtjänstmöte. 

 

8 Förval tningsgruppen 
Peter meddelar att det ekonomiska arbetet efter förra året bokslut har slutförts av 

Margareta Persson och Malin Wikstrand. Ett stort tack riktas till dem båda för ett 

bra genomfört arbete. 
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 Vi tackar för rapporten. 

9 Arrangemangsgruppen 
Arbetet fortgår med att få till arrangemangshandledningarna till kårens 

arrangemang. Kommer att färdigställas innan stämman. 

  Vi tackar för rapporten. 

10 Utbildningsgruppen 
Tobias meddelar att utbildningsgruppen kommer att genomföra en utbildarträff 

den 27/4. 

 Vi tackar för rapporten. 

11 USB 
Reggen  
En utvärdering för 2017 års Regg-träff har skickats ut till alla deltagare och 
deltagande ledare. 

 

 Vi tackar för rapporten.  

12 Utveckl ingsgruppen 
12.1 Inför KO-träffen 

I nuläget finns det ca 15 anmälda från 9 kårer. Upplägget kommer inte kretsa 

kring distriktsstämman. Konsulent Evelina skulle vilja informera under ungefär 

20-30 minuter. 

12.2 Datum kommande ledarsamlingar 

För höstens ledarsamling behöver datum bestämmas för att kunna kommunicera 

dessa till distriktets kårer i god tid. 

Beslut 12.1 att Evelina får starta Kårordförandeträffen med lite Konsulent-

information. Därefter tar Peter vid och startar diskussionerna med 

kårordförandena under resten av kvällen. De olika diskussionspunkter är 

ledarsituationen, vad vill vi med distriktet samt zonindelning. Dela in 

Kårordföranden i grupper för att dela med sig om sina situationer. 
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12.2 att sätta datum för höstens ledarträffar vid nästkommande styrelses 

första möte. 

13 Sonnarpsgruppen 
Therese meddelar att den nya scenen är färdigbyggd. Två nya bokningar har 

kommit in. Sonnarpsgruppen kommer presentera sina projekt under 

distriktsstämman. 

 Vi tackar för rapporten. 

14 Övrigt 
Säkerhetskopiering av distriktets digitala arkiv. 

För att säkerställa att ingen information försvinner eller tas bort av misstag kan 

kan en säkerhetskopieringslösning vara en plan. 

Beslut att Anton köper in en extern hårddisk för att säkerhetskopiera distriktets 

filer på med jämna mellanrum. 

15 Nästa möte 
Nästa distriktsstyrelsemöte beslutas efter att ny styrelse valts på distriktsstämman. 

 

16 Mötet Avslutas 
Distriktsordförande Peter Wilhelmsson tackar för dagens möte. 
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Justering 
Vid protokol let  Mötesordf örande 

  

Anton Nilsson  Peter Wilhelmsson  

Justerare  

  

Cecilia Sandahl Datum och ort 

 

 


