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NORDVÄSTRA SKÅNES 
SCOUTDISTRIKT 

Protokoll Distriktstyrelsemöte 15 juni 
Datum:  Plats:   Löpnummer :  

15 juni 2017 Ekebygg, Ekeby Möte 5, år 2017  

Del tagare 

Närvarande Distriktsordförande Peter Wilhelmsson 

 Vice Distriktsordförande Cecilia Sandahl 

 Arrangemangsansvarig Ebba Lindkvist 

 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 Ebba Lindkvist till justerare för dagens möte. 

3 Faststäl lande av dagordning 
Dagordningen föreslås utan förändringar 
 

Beslut att fastslå dagordningen utan förändringar. 

4 Föregående Distr iktsstyrelse protokol l  
Föregående protokoll gicks igenom. 

Beslut att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

5 Kort inf o/meddelande/inkommen post  
 

  Ingen inkommen post 

6 Tagna Beslut 
 

 Inga beslut tagna sedan föregående möte 

7 Distr iktsstyrelsens inre arbete 
 

7.1 LångDS i september 

Var ska lång DS hållas och vad ska diskuteras under mötet. Det behövs ingen 

större stuga, dock behövs kök om maten ska lagas självt. Förslag på 

diskussionspunkter är hur Sonnarp ska hanteras. Se över alternativet att ha två 

stämmor istället för en. Framtida verksamhetsplaner, mål och visioner. 

Beslut 7.1 Att ledamöterna undersöker förslag på plats för LångDS fram till tiden 

för nästa distriktsstyrelsemöte. Peter undersöker om Hässleholm Scoutkårs 
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scoutstuga är ledig för uthyrning. I andra hand kontantas Scoutkåren 

Gripen för deras stuga Wresseln. Dagordning för mötet ska sättas inför 

nästkommande möte innefattande ovanstående punkter.  

8 Förval tningsgruppen 
Margareta Persson har skickat med en genomgång av hur ekonomin för distriktet 

ser ut vid skrivande tillfälle. 

 

9 Arrangemangsgruppen 
Vårläger har genomförts, ca 1100 deltagare och 30 funktionärer. Vårlägret hade 

ett varierat program under temas Snapphanefejden. 

 

9.1 Höstens arrangemang 

Rydebäck Scoutkår tar på sig att hålla i på spåret. Landskrona Scoutkår har frågat 

om det kommer att genomföra något för upptäckarna under hösten. I dagsläget 

finns det inget upptäckararrangemang planerat. 

9.2 Regionsläger 2018 

Det har genomförts ett möte inför Regionlägret med de olika distrikten i Skåne. 

Där diskuterades kring upplägget samt att en lägerkommiteé ska tillsättas. Nu har 

10 000kr per distrikt investerats på PR/Info för lägret i uppstartsläget. 

9.3 Vårläger 2018 

Förslag på att utnämna Caroline Norén till vårlägerchef för 2018. 

Beslut 9.1 Anton och Ebba tar kontakt med Rydebäck och sköter 

kommunikationen med dem framåt. 

9.2 Peter, André och Anton kommer att delta på nästa möte för lägret den 

19/6 i Sösdala. 

9.3 Att tillfråga Caroline Norén till posten som vårlägerchef 2018 

10 Utbildningsgruppen 
Fram till Jamboree17 kommer intyg att delas ut för alla Trygga Möten-

utbildningar. Därefter kommer enbart webkursen att ge ett intyg. 
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11 USB 

 

    

12 Utveckl ingsgruppen 
Vad ska synas på hemsidorna när någon besöker dem.  

 

12.1 Hemsidan – kontakter 

Efter senaste uppdateringen av distriktsstyrelse behöver kontaktuppgifterna på 

hemsidan uppdateras.  

Beslut 12.1 Se över kontaktuppgifterna på hemsidan så att dem stämmer. 

13 Sonnarpsgruppen 
13.1 Inköp av fiber till Sonnarp 

Ett förslag för inköp av fiber. Som förening finns det ett bidrag för fiber hos 

Örkelljunga kommun att söka på 10 000kr. Kostnad för insättning av fiber hos 

lokalt företag, Ip Only, är 24000kr. 

Beslut 13.1 Köpa in fiberanslutning till Sonnarp enligt förslaget hos Ip Only. 

14 Övrigt 
 

  

15 Nästa möte 
Nästa distriktsstyrelsemöte kommer att hållas 21/8 på Ekebygg. 

 

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  

  

Ebba Lindkvist Datum och ort 

 

 


