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NORDVÄSTRA SKÅNES 
SCOUTDISTRIKT 

Protokoll Distriktstyrelsemöte 2 februari 

Datum: Plats:  Löpnummer: 

8 februari 2018 Ekebygg, Spannmålsgatan 14, Ekeby Möte 2, 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 Tobias Håkansson till justerare för dagens möte. 

3 Fastställande av dagordning 
Utskickad dagordning godkändes. 
 

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  Regionsråd 13/3 

De skånska scoutdistrikten i Skåne träffas i Malmö. 

7.2 Luftakommittén 

Peter har blivit uppringd av valberedningen för LUFT som letar efter folk. Det 

första som LUFT behöver göra är att presentera sig för distriktet vid något tillfälle 

för att få en större kännedom för vad deras verksamhet är. 

7.3 Yvonnes minnesfond 

En ansökan inkommit från en 16 årig scout. 

7.4 Scoutledningsträff Kungsör 14-15/4 

Peter önskar medverka på scoutledningsträffen för distriktets räkning för att ta till 

ny information och ta del av de diskussioner som förs. För detta önskar han att 

distriktet står för kostnaderna för resor och deltagande. Det finns även möjlighet 

för ytterligare en person från distriktsstyrelsen att närvara. 

7.5 Demokratijamboree 2018 

Andre och Anton har tagit in offerter från olika bussföretag för att få en 

uppfattning av priset för transport upp till demokratijamboreen. 

7.6 Distriktsstämma 

Peter har pratat med Andreas Ohlsson angående ljudupptagning på stämmorna. 

Det tros vara på grund ett tidigare beslut. Behovet av ljudupptagning ifrågasätts 

lite då det i dagsläget inte används utan enbart samlas i arkiv.  

7.7  Proposition 

Anton har frågat sig för om stadgar angående att hålla flera årsmöten i ett distrikt 

inom Scouterna och fått input till hur ett förslag på tillägg till stadgarna kan 

utformas. 

Beslut 7.1 Att Peter och Cecilia representerar Nordvästra Skånes Scoutdistrikt på 

regionsrådet. 

 

7.2 Att tacka Peter för uppdateringen om roververksamheten i regionen. 

 

7.3 Att avvakta ett beslut tills sista dag för att ansöka om bidrag från 

minnesfonden den 31 mars. 

 

7.4 Peter deltar för distriktets räkning och distriktet står för kostnaderna för 
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arrangemanget. 

 

7.5 André fortsätter samtalet med Star bussar för att se över tider för 

bokning och liknande frågor. 

 

7.6 Anton fortsätter hålla kontakten med värdkårerna för distriktsstämma. 

Ett förslag på arbetsordning och handlingar börjar arbetas fram i 

nästkommande vecka. 

 

7.7 Anton fortsätter arbetet med att ta fram ett förslag till stadgeändring till 

propositionen för att presentera för styrelsen under nästa vecka. 

8 Ekonomigruppen 
 

8.1 Budget 

Peter och Margareta Persson på kansliet kommer under arbeta fram ett förslag till 

budget under nästa vecka. 

 Beslut 8.1 Att uppdra till Peter och Margareta att ta fram ett förslag till budget, 

förslag till budgeten skickas till Peter innan nästa vecka. 

9 Arrangemangsgruppen 

 
9.1 one2one 

Stene Boldt från föreningen Ta Sats har delat med sig av planerna för projektet 

one2one där deltagande från scouter inte riktigt nått målet som det hoppats på.  

 

9.2 Jultaus ekonomi 

André har kommunicerat resultatet av Jultaus med Margareta på kansliet för att få 

klarhet i deltagaravgifter, inbetalningar och utgifter från arrangemanget. Resultatet 

hamnade till slut på -447kr på grund av att den godkända budgeten inte följdes. 

 
9.3 Reggen, nuvarande och framtid 

André har tillsammans med representanter för de andra distriktet deltagit på ett 

möte angående Reggen där samarbetet mellan utmanargrupperna inte fungerat så 

väl. Efter mötet var stämningen i gruppen bättre än var den var innan mötet och 

planeringen fortsätter. 
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9.4 Distriktläger 

Peter har fått ett svar från den tillfrågade lägerchefen för distriktslägret 2019, och 

svaret blev nej. Distriktsstyrelsens om upplägg och planering av lägret fick bra 

respons men det fungerade inte i dagsläget. 

 
9.5 Arrangemangschema 

Ebba har kontaktat de olika arrangemangsgrupperna. Alla grupper är på gång och 

har kommit lite olika långt i sina planeringar.  

 

 

Beslut 9.1 Anton fortsätter samtalet med Stene och gör en fokuserad rekrytering 

mot ett utmanarlag 

 

9.2 Att det negativa resultatet ska hanteras enligt KALK-handledningen där 

det tydligt står att Arrangemangsansvarig och arrangemangsansvarig ska 

hållas ansvarig för ett negativt resultat. 

 

9.3 Reggen fortsätter planeras med det stöd som behövs från 

distriktsstyrelsen. 

 

9.4 Distriktsstyrelsen fortsätter undersöka möjliga lägerchefer. 

 

9.5 Att se över schemat för arrangemangen efter att åretsomgång har 

genomförts för att se över vad som fungerat och vad som inte fungerat. 

 

10 Utbildningsgruppen 
Har haft ett möte i januari och har strukturerat om gruppen för att bättre kunna 

stötta kring utbildningar i regionen. 

   

11 USB 
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Inga beslut 

12 Utvecklingsgruppen 
12.1 Vårens ledarträffar 

Platser och inbjudningar till ledarträffarna är bestämda och utskickade. Fokus blir 

Free Being Me och Rekrytering, samt Kårordförandesamling. 

12.2 Mailadresser 

En lista på alla mailadresser för distriktets domän. 

 

12.3 Google Suit 

André har undersökt möjligheten för distriktet att använda Googles företagspaket 

Google Suit för att underlätta för distriktets digitala arbete. 

 

12.4 Märke och grafisk profil 

Märkesgruppen har diskuterat och undersökt olika möjligheter till ett nytt 

distriktsmärke.  

 

Beslut   

12.1 Distriktsstyrelsen hjälper till att trycka på ledarträffarna i alla kanaler 

som det finns tillgång till 

 

12.2 Listan över alla mailadresser gicks igenom och de som inte längre 

används tas bort. 

 

12.3 Att distriktet testar systemet genom att Andre börjar undersöka hur 

Google Suit kan användas. 

 

12.4 Att arbeta vidare på märke och grafiskt förslag med kronhjorten. 

Anton arbetar vidare med fler olika alternativ på detaljer till märket och 

den grafiska profilen för att presentera för styrelsen. 
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13 Sonnarpsgruppen 
Markus har sett över Sonnarps budget och hur de använder sina finansiella medel. 

Det har vid ett par tillfällen gått över budget för en del projekt på lägerområdet. 

 

13.1 Kampanj 

Det finns en möjlighet att köpa domänen sonnarp.se för 9 kronor. 

Beslut 13.1 André köper domännamnet och Markus ser över möjligheterna att 

 använda en ny hemsida på ett bra sätt. 

14 Övrigt 

 

 

 Inga beslut 

15 Nästa möte 
Nästa distriktstyrelsemöte är den 19/3 på Ekebygg och Ekeby. 

 

16 Mötet Avslutas 
Distriktsordförande Peter Wilhelmsson tackar för dagens möte. 
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Justering 
Vid protokollet Mötesordförande 

  

Anton Nilsson  Peter Wilhelmsson  

Justerare  

  

Tobias Håkansson Datum och ort 

 

 


