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NORDVÄSTRA SKÅNES 
SCOUTDISTRIKT 

Protokoll Distriktstyrelsemöte 10 december 

Datum: Plats:  Löpnummer: 

6 december 2017 Ekebygg, Ekeby Möte 10, år 2017  

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 Cecilia Sandahl till justerare för dagens möte. 

3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenteras i sin helhet med följande tillägg: 
- Mål och vision under punkt 7 distriktsstyrelsens inre arbete. 
- Utvärdering av arrangemang under punkt 9 arrangemangsgruppen. 
- Anmälningar till arrangemang under punkt 9 arrangemangsgruppen. 
- Vårlägret 2018 under punkt 9 arrangemangsgruppen. 
- Uppstart arrangemang under punkt 9 arrangemangsgruppen. 
- Distriktläger 2019 under punkt 9 arrangemangsgruppen. 
- Distriktsmärke under punkt 12 utvecklingsgruppen. 

 
 

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 
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6 Tagna Beslut 
 

  

7 Distriktsstyrelsens inre arbete 
 

7.1  Distriktsstämman 

Önskan om byte av dag från arrangörerna för att möjliggöra användningen av 

deras önskade lokaler för stämman. 

7.2  Mål och vision 

Till stämman ska ett förslag på mål och vision läggas för stämman. 

Beslut 7.1 Anton svarar arrangörsgruppen att ett byte av dagen går bra. Samt 

stämma av angående maximalt antal deltagare som lokalen kan hantera 

och hur kollektivtrafiken ser ut. 

7.2 Att distriktsstyrelsen alla ledamöter fortsätter jobba igenom förslaget på 

mål och visioner till LångDS i januari.  

8 Ekonomigruppen 
Margareta Persson har lämnat en kort rapport över ekonomiläget i distriktet per 

den 30/11. 

9.1 Nordea 

Peter har varit i kontakt med Nordea för att diskutera möjligheterna och 

begränsningar med att ha kvar Nordea som bank eller byta till en ny bank. Då 

gick bland annat behörigheterna för distriktets bankkonton gicks igenom. 

 Beslut 9.1 Peter Wilhelmsson och Cecilia Sandahl skriver under papper för 

Nordea för att fastslå att de har behörighet till distriktet konton 

tillsammans med Margareta Persson på kansliet vars behörighet förbli 

densamma. 

9 Arrangemangsgruppen 

 
9.1 Arrangemangskurs 
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Arrangörerna undrade kring det praktiska kring kursen i form av plats, mat, 

kostnad och liknande. 

 

9.2 Utvärdering av arrangemang 

Utvärderingen beskrivs i KALK handledningen som att den skickas ut efter 

arrangemanget. Det önskas ändras till att det ska göras på plats. 

9.3 Anmälningar till arrangemang 

Det finns inget 

9.4 Vårläger 2018 

Planeringen för vårlägret har börjat. 

9.5 Uppstartsbrev för arrangemang 

Uppstartsbrev för arrangemang för 2018 har skickat ut till 11 kårer, 4 har svarat. 

9.6 Distriktläger 2019 

Tilltänkta lägerchefer för distriktslägret 2019 har tackat nej. Förfrågningen 

fortsätter. 

9.7 Utvärdering Jultaus/arrangemang 

Jultaus har genomförts med ting och en mängd aktiviteter. Avslutades med ett 

julbord.  

 

Beslut 9.1 Anton samarbetar med kursteamet och letar rätt på någon som kan laga 

mat under kursen. Och försöker hålla kostnaderna nere. Arrangemanget 

internfakturering sker till Sonnarp som vid andra kurser och arrangemang. 

  9.2 Att ändra i KALK handledning så att det inte finns någon fast tidpunkt 

för utvärderingarna, enbart att den ska genomföras. 

  9.3 Att lägga till minimi ålder för ansvarig ledare till 20år i KALK 

handledningen. 

 9.4 Att boka Sonnarp till vårlägret. 

  9.5 Anton ska trycka på att uppstartsbreven är utskickade i nyhetsbrevet. 

 9.6  Peter frågar ytterligare en kandidat till lägerchef för distriktslägret. 

 9.7 Distriktsstyrelsen tar till sig utvärderingen från Jultaus till framtida 

arrangemang. 
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10 Utbildningsgruppen 
Har möte på måndag den 11/12 

   

11 USB 
Sara Fors vald till USB representant i styrelsen från och med nästkommande 
distriktsstämma. Ny USB-grupp vald. 

 

    

12 Utvecklingsgruppen 
12.1 Ledarträffar i vår 

Förslag på två ledarträffar samt en kårordförandeträff. 

 

12.2 Distriktsmärke 

André har fått ett förslag på märke och grafisk profil från Ludvig. 

Beslut  12.1 Att genomföra KO-träff den 5/4 2018 med fokus på distriktsstämman. 

Ledarträff med fokus Free Being Me den 13/2 och en ledarträff den 21/3. 

 

12.2 Arbetet med distriktsmärket fortsätter med att ta fram ett 

distriktsmärke. Arbetsgruppen lägger fram en kravlista till Anton som 

sätterihop ett förslag till märke. 

13 Sonnarpsgruppen 
Fem bokningar inför nästa år samt fixarhelger är inbokade för Sonnarp under 

2018 såhär långt. 

 

14 Övrigt 

14.1 Utrustning till kansliet 
Anton kommer med förslag på ny digital utrustning till kansliet då nuvarande 
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utrustning, dator och programvara, börjar komma till året. 

 

 Beslut 14.1 Godkänna Antons förslag till dator och hårdvara. Anton återkommer 

med priser för licenserna för Indesign och Photoshop. 

15 Nästa möte 
Nästa distriktsstyrelsemöte kommer att vara den 12-14/1 på Sonnarp. Nästa möte 

därefter är den 8/2 och 19/3.  

 

16 Mötet Avslutas 
Distriktsordförande Peter Wilhelmsson tackar för dagens möte. 

 

 

Justering 
Vid protokollet Mötesordförande 

  

Anton Nilsson  Peter Wilhelmsson  

Justerare  

  

Cecilia Sandahl Datum och ort 

 

 


