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NORDVÄSTRA SKÅNES 
SCOUTDISTRIKT 

Protokoll Distriktstyrelsemöte 4 mars 

Datum: Plats:  Löpnummer: 

19 mars 2018 Ekebygg, Spannmålsgatan 14, Ekeby Möte 4, 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 Ebba Lindkvist till justerare för dagens möte. 

3 Fastställande av dagordning 
Utskickad dagordning med tillägg av punkterna 
10.1 Trygga Möten 
13.1 Projekt 
 

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 
 

  Inkommen post från Scouterna angående en nätverksträff för 

utmanarkommittéer, André skickar inbjudan vidare till USB. 

Jordbruksverket har skickat över ett beslut om att dra in stödrätter för 

Sonnarp, Markus tar vidare det till Sonnarpsgruppen. 

6 Tagna Beslut 
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Beslut att Ebba följer med Peter till scoutledningsträffen i Kungsör. 

7 Distriktsstyrelsens inre arbete 
 

7.1  Distriktsstämman 

Handlingarna till stämman har skickats ut till styrelsemedlemmarna för 

genomläsning. 

7.2 Inkomna motioner 

En motion angående roververksamheten LUFT har inkommit från Marcus 

Östberg, Påarp Scoutkår. 

7.3 Proposition 

Styrelsens förslag till proposition har blivit preliminärt godkänd av Scouternas 

Stadgegrupp och bör därför lätt godkännas om stämman röstar genom 

propositionen. 

 

Beslut 7.1 Att de utvärderingar som finns tillgängliga ska skickas till 

verksamhetsrevisorn Karin Hambring till följd av hennes svar till 

verkesamhetsrevisionen. De kommentarer styrelsen har på handlingarna 

skickas till Anton för färdigställande.  

Styrelsen föreslår en ökad medlemsavgift på 10kr till 76kr/medlem och år. 

Samt att arbeta för att distriktet under 2019 ska betala av lånen på Sonnarp. 

 

7.2 Att  

Styrelsens svar på motionen: 

”Distriktstyrelsen ser gärna ett samarbete för roverscouting i regionen men 

anser att följande riktlinjer behöver följas för att roverscouting i Skåne ska 

kunna finnas till på ett bra sätt och ett ekonomiskt bidrag ska kunna delas 

ut:  

Att alla medlemmar i Kommitteen är mellan 19 och 26 år gamla. 

Att LUFTs fokus ska vara scouter i åldern 19-26 år. 

Att roverarrangemang i Nordvästra Skånes Scoutdistrikt ska följa samma 

regelverk (KALK) som övriga arrangemang i distriktet.” 

 

7.3 Att lägga fram propositionen till stämman för beslut. 
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8 Ekonomigruppen 
 

8.1 Budget 

Peter presenterade budget som tagits fram i samarbete med Margareta på kansliet. 

 Beslut 8.1 Att föreslå budgeten för stämman. 

9 Arrangemangsgruppen 

 
9.1 Arrangemangsschema 

Alla arrangemangsgrupper är på gång på sin planering. Flera av arrangemangen 

har planerat in sig på samma helg och Ebba arbetar för att de ska genomföras på 

olika helger för att inte utarma kårerna. 

 

Beslut 9.1 att försöka flytta på ett av arrangemangen, i första hand Spårarna och 

om det inte går låta det gå i år och sen undersöka hur det går till nästa 

omgång. 

 

10 Utbildningsgruppen 
Utbildningsgruppen planerar för en regional utbildarträff, exakt datum är inte satt 
ännu. 
 
10.1 Trygga Möten  

Det förs diskussioner mellan utbildare och Scouternas Folkhögskola om huruvida 

livekursen eller webkursen borde vara den huvudsakliga utbildningen inom trygga 

möten.  

   

11 USB 
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12 Utvecklingsgruppen 
 
12.1 Märke och grafisk profil 

Ett fortsatt arbete med märket fortgår med styrelsen och märkesgruppen. 

Beslut  12.1 Peter skickar ut de förslag som Anton satt ihop till berörda. 

13 Sonnarpsgruppen 
 

13.1 Projekt 

Markus och André har haft ett möte med Sonnarpsgruppen angående projekt på 

Sonnarp. Fokus var på vad de ville skulle genomföras på Sonnarp i form av aktiva 

handlingar, ekonomi mm. En budget är föreslagen på 18 000kr för arbetet med 

trappor och ramper på Sonnarp den kommande tiden. Även en budget på 

30 000kr per år för underhåll. 

 

14 Övrigt 

 

 

 Inga beslut 

15 Nästa möte 
Nästa mötestillfälle är under Kårordförandesamlingen i Bjäre den 5/4 och sedan 

under distriktsstämman den 21/4. 

 

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

  

Anton Nilsson  Peter Wilhelmsson  

Justerare  

  

Ebba Lindkvist Datum och ort 

 

 


