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NORDVÄSTRA SKÅNES 
SCOUTDISTRIKT 

Protokoll Distriktstyrelsemöte 1 januari 

Datum: Plats:  Löpnummer: 

14 januari 2018 Sonnarp Möte 1, år 2018 

Deltagare 

Närvarande Distriktsordförande Peter Wilhelmsson 

 Vice Distriktsordförande Cecilia Sandahl 

 Arrangemangsansvarig Ebba Lindkvist 

 Utvecklingsansvarig André Bogga 

 Anläggningsansvarig Markus Beyer 

 Utbildningsansvarig Tobias Håkansson 

   

Adjungerande 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 dagordning 
En dagordning utifrån diskussionerna från helgens långDS presenterades. 
 

Beslut att fastställa dagordningen med ovanstående tillägg. 

4 Föregående Distriktsstyrelse protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom. 

Beslut att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

5 Kort info/meddelande/inkommen post 
 

  Ingen inkommen post 

6 Tagna Beslut 
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7 Distriktsstyrelsens inre arbete 
 

7.1  Domän 

Frågor har kommit in om distriktet bör ändra från att ha e-post alias till verkliga 

e-postkonton under en egen domän. 

7.2  Distriktsstämma 

Planeringsgruppen för distriktsstämman har presenterat ett förslag att förlägga 

stämman i Ausås församlingshem med incheckning från 8:45 och stämmans 

öppnande 9:30. 

7.3  Mål och Vision 

Distriktsstyrelsen har under helgens LångDS färdigställts förslaget till distriktets 

nya mål och vision samt verksamhetsmål för 2018. 

7.4  Demokratijamboree 2018 

Demokratijamboreen kommer att hållas i Karlstad den 9-11 november och 

distriktsstyrelsen önskar att göra det så lätt som möjligt för distriktets kårer att 

delta och önskar därför undersöka möjligheten på gemensam transport. 

Beslut 7.1 Distriktsstyrelsen ser inget behov av detta 

7.2 Att genomföra stämman enligt planeringsgruppens förslag på plats och 

tidsplan. 

7.3 Att lägga fram förslaget på mål och vision till stämman. 

7.4 Att André och Anton undersöker kostnader för busstransport samt 

kommunicerar detta med de andra distrikten i Skåne. 

8 Ekonomigruppen 
Margareta Persson har lämnat över en redovisning av det ekonomiska läget i 

distriktet. 

9.1 Budget 

En ansvarig för budgeten från distriktsstyrelsen behöver utses för att arbeta med 

Margareta för att lägga ett förslag på stämman. 

 Beslut 9.1 Peter utses att arbeta med budgeten tillsammans med Margareta. 

9 Arrangemangsgruppen 
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9.1 Jultaus 

Planeringsgruppen för Jultaus har lämnat en arrangemangsrapport som 

presenterades av arrangemangsansvarig för styrelsen.  

 

9.2 Regg-träff 

Planering för årets Regg-träff har börjat och frågor om vilka arrangemangsregler 

som ska följas när alla tre skånska distrikt är ansvariga för arrangemanget. 

9.3 Arrangemangschema 

Upptartsbrev till alla kårer skickades ut sista november. Två av tre grupper är 

igång med planeringen av arrangemangen för året. 

9.4 KALK-handledningen 

Kalken ska uppdateras. Kalkkursen i januari har blivit inställd på grund av för få 

anmälda. 

 

9.5 Distriktsläger 

En ny potentiell lägerchef har blivit tillfrågad med en tanke på upplägg och en 

tanke på vice lägerchef. 

9.6 ONE2ONE 

Anton presenterar en projektplan för projektet One2One. 

 

Beslut 9.1 Lägga rapporten från Jultaus till handlingarna och arkivera den på 

kansliet. André pratar med planeringsgruppen under veckan. 

  9.2 Ebba kontaktar Viggo i USB med distriktsstyrelsens funderingar om 

reggen som att det krävs en budget och att alla kårer från Nordvästra 

Skåne ska ha en ansvarig över 20 år. 

  9.3 Ebba stöttar den grupp som inte kommit igång än i att komma igång 

med en första planering. 

  9.4 Uppdateringen av KALK-handledningen har inte laddats upp på 

hemsidan och behöver läggas upp i veckan. 

  9.5 Tiden för att hitta en lägerchef börjar bli knapp. Sonnarp bokas för 

sommaren 2019. 

  9.6 Distriktsstyrelsen är positiva till projektet och ser ett möjligt samarbete 

framåt. Anton Kontaktar Sten Bolt som är kontaktperson i projektet och de 
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engagerade kårerna i Helsingborg i veckan. 

 

10 Utbildningsgruppen 
Hade ett möte den 11 december. Där diskuterades bland annat KALK-kursen 

och de andra kurserna som är planerade i veckan.  

   

11 USB 

   Inget rapportera 

12 Utvecklingsgruppen 
12.1 Grafisk profil 

André planerar att sammankalla till ett nytt möte med gruppen för att ta fram en 

kravlista för ett nytt distriktsmärke. 

 

12.2 Ledarträffar under våren 

Under LångDS har distriktsstyrelsen lagt förslag på ledarträffarnas innehåll och 

plats. 

Beslut   

12.2 att genomföra ledarträffar enligt följande: 13/2 Free Being Me i 

Ljungbyhed. 21/3 Rekrytering i Landskrona. 5/4 Kårordförandesamling 

hos Bjäre scoutkår. 

13 Sonnarpsgruppen 
Uthyrningsinformationen för Sonnarp håller på att översättas för att sprida 
området till en större krets. 
 

13.1 Marknadsföring 

Markus föreslår att ta fram en roll-up för att marknadsföra Sonnarp. 

13.2 Hyra 

Uthyrningsregler för Sonnarp behöver uppdateras för att minska antalet 

frågetecken på hur interndebitering och uthyrning inom distriktet kommer 

fungera. 
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Beslut 13.1 att Markus får i uppdrag att ta fram en roll-up för Sonnarp för att 

 marknadsföra lägerområdet och öka antalet uthyrningar. 

 

  13.2 att efter diskussioner inom distriktsstyrelsen under LångDS tar 

 Markus fram ett dokument med specificerade uthyrnings- och debiterings

  regler för Sonnarps lägerområde. 

14 Övrigt 

 

 

 Inga beslut 

15 Nästa möte 
Nästa distriktstyrelsemöte är den 8/2 på Ekebygg och Ekeby. 

 

16 Mötet Avslutas 
Distriktsordförande Peter Wilhelmsson tackar för dagens möte. 

 

 



 

 7 
 

Justering 
Vid protokollet Mötesordförande 

  

Anton Nilsson  Peter Wilhelmsson  

Justerare  

  

Andre Bogga Datum och ort 

 

 


