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NORDVÄSTRA SKÅNES 
SCOUTDISTRIKT 

Protokoll Distriktstyrelsemöte 2 maj 
Datum:  Plats:   Löpnummer :  

2 maj 2017 Ekebygg, Ekeby Möte 4, år 2017  

Del tagare 

Närvarande Distriktsordförande Peter Wilhelmsson 

 Vice Distriktsordförande Cecilia Sandahl 

 Arrangemangsansvarig Ebba Lindqvist 

 Utvecklingsansvarig André Bogga 

 Utbildningsansvarig Tobias Håkansson 

   

Adjungerande Sekreterare Anton Nilsson 

   

Frånvarande Anläggningsansvarig Markus Beyer 

Dagordningspunkter 

1 Mötet Öppnas 
Distriktsordförande Peter Wilhelmsson välkomnar och öppnar till dagens 

möte. 

http://www.scouterna.se/
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2 Val  av  Justerare 
 

Beslut att välja André Bogga till justerare för dagens möte. 

3 Faststäl lande av dagordning 
Förslag till tillägg som punkt 7.4 Märken samt punkt 8.2 Firmateckning 
 

Beslut att fastställa föreslagen dagordningen med ovanstående tillägg. 

4 Föregående Distr iktsstyrelse protokol l  
Föregående protokoll gicks igenom. 

Beslut att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

5 Kort info/meddelande/inkommen post  
 

 Ingen inkommen post eller information 

6 Tagna Beslut 
 

 Inga beslut tagna sedan senaste distriktsstyrelsemötet. 

7 Distr iktsstyrelsens inre arbete  
 

7.1 Introduktion av 2017 års ledamöter och suppleanter 

Överlämning mellan nyvalda och avgående ledamöter med respektive uppdrag 

kommer att ske under nära framtid.  

7.2 Dropbox, mail, hemsida 

Styrelsens olika arbetssystem gicks igenom. Där distriktsstyrelsen har en 

gemensam dropbox, mailadresser oh en hemsida för distriktet som sina 

hjälpmedel. 
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7.3 Distriktsstämman - Utvärdering 

Årets distriktsstämma genomfördes den 22/4 på Örestrand. Det deltog 59 

delegater från 18 kårer. Ett antal reservationer framkom. Många diskussioner föll 

till tidigare verksamhet snarare än kommande års verksamhet. En motion om 

uppdatering om tidigare tagna beslut godkändes. 

7.4 Märke 

De märken som blir över efter läger och arrangemang önskas ibland användas av 

medlamar ur distriktet. Distriktsstyrelsen vill därför ta ett beslut om hur märken 

kan delas ut efter det att lägret är över. 

Beslut 7.1 Nyvalda och avgående ledamöter kontaktar varandra under de 

kommande veckorna. 

 7.2 Nyvalda ledamöter ges tillgång till styrelsens arbetssystem. 

 7.3 Distriktsstämma dokumenten skall gås igenom inför nästa stämma, 

bland annat dagordning och mötesordning bör uppdateras.  Motionen om 

tidigare beslut ska arbetas igenom till nästa år. 

  7.4 Kontakta deltagande kårer under Elementum om de är intresserade av 

fler märken och sedan skicka ut märkena till kårerna som önskar ha dem 

till en kostnad på 5kr per märke samt porto. Till framtida läger bestämmer 

lägergruppen hur eventuellt kvarvarande märken ska användas efter lägrets 

slut. 

 

8 Förval tningsgruppen 
8.1 Yvonne Minnesfond – Ansökan från Mörarp Scoutkår 

Mörarp Scoutkår har ansökt om stipendium för fyra utav deras unga ledare ut 

Yvonnes Minnesfond om totalt 4000kr. 

8.2 Firmateckning 

Förslag att välja Peter Wilhelmsson och Cecilia Sandahl till firmatecknare. 

Beslut 8.1 Bevilja Mörarps Scoutkårs ansökan på 4000kr för fyra unga ledare som 

ska medverka på Jamboree17 under sommaren. 
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  8.2 fastställa Peter Wilhelmsson (19621230- XXXX) och Cecilia   

 Sandahl (19880928- XXXX) som firmatecknare för Nordvästra Skånes 

Scoutdistrikt  och ge dem var för sig befogenhet att teckna distriktets 

firma. Samt att lämna fullmakt för att teckna föreningensplusgiro140904-4 

och övriga konton i Nordea, inkl. tillgång till deras internet bank för 

betalning av attesterade fakturor, löneutbetalningar och reseräkningar 

samt tittbehörighet för övriga konton till Margareta Persson (19540421- 

XXXX), Peter Wilhelmsson (19621230- XXXX) och Cecilia Sandahl 

(19880928- XXXX).  

9 Arrangemangsgruppen 
Arrangemangslistan för roterande arrangemang har delgetts alla distriktets kårer. 

    

10 Utbildningsgruppen 
Har nästa utbildningsmöte den 3/5. 

Tobias undersöker just nu tillsammans med Markus möjligheterna av att 

genomföra terrängkörningsutbildning av de som är intresserade. 

   

11 USB 
 

    

12 Utveckl ingsgruppen 
Informationsutbildning, hemsidor, ledarträffar sammanfattning 

Beslut fastställa höstens ledarträffar till 11/9 och 14/11 samt att en utbildning om 

Scouterna system så som Wordpress och Scoutnet ska genomföras. 
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13 Sonnarpsgruppen 
   Uppdaterad bokningskontakt till Markus. 

Beslut Att Markus Beyer tar över som bokningskontakt för Sonnarp och att 

information om detta uppdateras på hemsidorna. 

14 Övrigt 
 

  

15 Nästa möte 
Nästa distriktsstyrelsemöte kommer att hållas den 15/6 på Ekebygg. Därtill 

beslutades att nästkommande distriktsstyrelsemöten kommer att hållas 21/8, 22-

24/9, 11/10, 6/11 och6/12 

 

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  

  

André Bogga Datum och ort 

 


