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Protokoll Distriktstyrelsemöte 5 maj 

Datum: Plats:  Löpnummer: 

1 maj 2018 Påarp Scoutkår Möte 5, år 2018 

Deltagare 

Närvarande Distriktsordförande Peter Wilhelmsson 

 Vice Distriktsordförande Sofie Snecker 

 Arrangemangsansvarig Ebba Lindkvist 

 Ekonomiansvarig André Bogga 

 Utbildningsansvarig Tobias Håkansson 

 Utvecklingsansvarig Viggo Forssman 

 Sonnarpsansvarig Marcus Beyer 

 USB-representant Sara Fors 

 Suppleant Jörgen Johansson 

   

Adjungerande Sekreterare Anton Nilsson 

   

Frånvarande   

 

http://www.scouterna.se/
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Dagordningspunkter 

1 Mötet Öppnas 
Distriktsordförande Peter Wilhelmsson välkomnar och öppnar till dagens 

möte. 

 

2 Val av Justerare 

 

Beslut att välja Sofie Snecker till justerare för dagens möte. 

Fastställande av dagordningen 

Utskickad dagordning med följande tillägg: 

4.1 Rapport från Kungsör  

4.2 Förtjänstmärke 

7.1 Konstituerande av styrelsen 

7.2 Firmatecknare 

7.3 Styrelsens förhållningssätt 

9.4 Rapport Arrivolägret 

12.1 Märkesrapport 

14.1 Representant vid Lennart Grudéns begravning 

 

Beslut  Fastställa dagordningen med ovanstående tillägg 

3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll har inte hunnit färdigställas. 

 

Beslut Presenteras på nästkommande möte. 
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4 Kort info/meddelande/inkommen post 
4.1 Rapport från Kungsör – Deltagare från hela Sverige och en majoritet av 

Scouternas distrikt var med. Mycket samtal om vad som är på gång i Scouterna 

och vad distriktets roll är i sammanhanget. Scouterna önskade input i frågan om 

kårer som vill lämna ett distrikt, en fråga Scouterna inte tänkt igenom tidigare. 

 

4.2 Förtjänstmärke – Tidigare beslut om förtjänstmärke har letats fram från Bengt 

Söderberg. De regler som tidigare tagits fram behöver uppdateras. 

Beslut 4.1 Tacka för rapporten 

  4.2 Att revidera och uppdatera regler för förtjänstmärke i Nordvästra 

Skånes Scoutdistrikt 

5 Tagna beslut 
5.1 Sponsring av hembygdsföreningen – 500kr skänktes till hembygdsföreningen 

där distriktsstämman hölls 22 april 2018. 

5.2 Skänka pengar till Scouterna - 500kr skänks till Scouterna till minne av 

Lennart Grudén. 

 Lägga de tagna besluten till handlingarna. 

6 Distriktstyrelsens inre arbete 
7.1 Konstituerande av styrelsen – Förslag till konstituering av styrelsen enligt 

valberedningens förslag vid distriktsstämman 22 april 2018. 

7.2 Firmatecknare – Styrelsen föreslår att Peter, Sofie och André ska utses till 

firmatecknare för distriktet samt ge Margareta Persson på kansliet befogenheter 

att sköta den löpande ekonomin. 

7.3 Styrelsens förhållningssätt – Föregående distriktsstyrelse tog fram 

förhållningssätt och föreslår att det förs vidare till denna styrelse. 
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7.4 Utvärdering Distriktsstämman –  En utvärdering för alla deltagare är på väg ut 

till kårerna. Distriktsstyrelsen genomför en egen utvärdering om deras tankar om 

distriktsstämman. 

7.5 Profilkläder och namnskyltar – En önskan om att ta fram profilkläder till 

distriktsstyrelsen har lyfts. Det finns en del olika lösningar för profilkläder som 

kan vara värda att se vidare på för distriktets räkning. 

Beslut 7.1 Att styrelsen konstituerar sig enligt valberedningens förslag på 

distriktsstämman. Och att Distriktsordförande Peter Wilhelmsson tar 

ansvaret för kontakten med Lufta-kommittéen.  

  

  

  

  

  

 

  

 7.2 fastställa Peter Wilhelmsson (19621230- XXXX) och Sofie Snecker 

(19890502- XXXX) samt André Bogga (19840206-XXXX) som firmatecknare 

för Nordvästra Skånes Scoutdistrikt och ge dem enskilt befogenhet att 

teckna distriktets firma. Samt att lämna fullmakt för att teckna 

föreningensplusgiro 140904-4 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) , Sofie 

Snecker  (19890502- XXXX) och André Bogga (19840206-XXXX). 

 7.3 Att distriktsstyrelsens förhållningssätt ska diskuteras under nästa 

distriktsstyrelsemöte och att Anton ska skicka ut dessa till medlemmarna i 

styrelsen innan mötet. 

 7.4 Att ta med till nästa år de frågor som diskuterades mest under stämman 

och försöka engagera fler i diskussionerna innan och på stämmorna. 

Frågorna som styrelsen vill ha svar på av frågorna ”Vad kan vi förbättra 

Distriktsordförande Peter Wilhelmsson 
Vice Distriktsordförande Sofie Snecker 
Arrangemangsansvarig Ebba Lindkvist 
Ekonomiansvarig André Bogga 
Utbildningsansvarig Tobias Håkansson 
Utvecklingsansvarig Viggo Forssman 
Sonnarpsansvarig Marcus Beyer 
USB-representant Sara Fors 
Suppleant Jörgen Johansson 
Suppleant Lin Nilsson 
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med stämman för att fler skulle vara intresserade av att vara med och 

stämman ska bli roligare?” 

 7.5 Att namnskyltar till distriktsstyrelsen ska tas fram som innehåller 

distriktets logga och namn, Anton ser över ett förslag. Att profilkläder ska 

beställas till distriktsstyrelsens ledamöter. Viggo tar fram ett förslag på 

profilkläder till styrelsen. 

7 Ekonomigruppen 
André har börjat arbetat med att komma in i rollen som ekonomiansvarig och 

gått igenom lite av de frågor som var aktuella på distriktsstämman. 

Beslut Godkänna budgeten för vårlägret 2018. 

8 Arrangemangsgruppen 
9.1 Arrangemangsschema – De inplanerade arrangemangen är på väg och 

kommer att börja publiceras mer i distriktets kommunikationsvägar. 

9.2 Utvärdering – En utvärderingsmetod för arrangörer och funktionärer för 

distriktets arrangemang behöver tas fram. 

9.3 Distriktsläger 2019 – Lägerchef för distriktets sommarläger 2019 har inte 

hittats än. 

9.4 Rapport Arrivoläger -Viggo var med under LUFTs arrivoläger och återger om 

hur arrangemanget var. 

Beslut 9.1 att tacka för rapporten 

 9.2 att Viggo arbetar på att ta fram en mall för utvärderingsfrågor för 

arrangörer till distriktets arrangemang. 

 9.3 att André Bogga och Ebba Lindkvist tar rollen som lägerchefer för 

distriktsläger 2019. 

 9.4 att tacka för rapporten. 
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9 Utbildningsgruppen 
Den regionala utbildningsgruppen ser över möjligheten att planera in en regional 

utbildningsträff i Skåne under vecka 35. Det kommer inte genomföras några 

utbildningar på Regionlägret. I helgen går andra delen av Ledarutbildning Patrull. 

  

10 USB 
Två representanter från USB ska åka till den nationella utmanarträffen i 

Stockholm. Alla tre utmanarutskott och LUFT kommer ha sina ting tillsammans 

under hösten. En huvudarrangör behöver bestämmas.  

 

11 Utvecklingsgruppen 
12.1 Märkesrapport – Bengt Söderberg vill lämna över posten som 

märkesansvarig till en ny person. 

Beslut 12.1 att ansvaret för märken läggs under utvecklingsansvarig i 

distriktsstyrelsen. 

12 Sonnarpsgruppen 
Fixardag genomfördes den 28/4, ca 25 deltagare från distriktet var med och 

mycket blev gjort. Diskussioner har börjat föras över vad som borde göras under 

en 5 och 10 årsperiod.  

Beslut 

13 Övrigt 
14.1 Representant vid Lennart Grudéns begravning. 

Beslut 14.1 att Jörgen Johansson representerar Distriktet och Bjäre Scoutkår vid 

Lennart Grudéns begravning. 
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14 Nästa möte 
Nästa möte är hemma hos Ebba den 22 maj 2018. 

Beslut 

15 Mötet avslutas 
Distriktsordförande Peter Wilhelmsson tackar för dagens möte. 

Beslut  

 

Justering 

 
Vid protokollet Mötesordförande 

  

Anton Nilsson  Peter Wilhelmsson  

Justerare  

  

Sofie Snecker Datum och ort 

 

 


