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NORDVÄSTRA SKÅNES 
SCOUTDISTRIKT 

Protokoll Distriktstyrelsemöte 21 augusti 
Datum:  Plats:   Löpnummer :  

21 augusti 2017 Ekebygg, Ekeby Möte 6, år 2017  

Del tagare 

Närvarande Distriktsordförande Peter Wilhelmsson 

 Vice Distriktsordförande Cecilia Sandahl 

 Arrangemangsansvarig Ebba Lindkvist 

 Utvecklingsansvarig André Bogga 

 Utbildningsansvarig Tobias Håkansson 

 Anläggningsansvarig Markus Beyer 

   

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 Markus Beyer 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 info/meddelande/inkommen post  
Örkelljunga Kommun har beslutat att införa fiber i kommunen och därmed 

kommer även Sonnarp att anslutas till fibernätet enligt beslut på förra 

distriktsstyrelsemötet. 

   

6 Tagna Beslut 
Distriktsstyrelsen uppvaktade Östra Ljungby Scoutkårs 75 års jubileum med en 

present från distriktet. 
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7 Distr iktsstyrelsens inre arbete  
 

7.1 LångDS 

Peter har undersökt Hässleholm Scoutkårs lokaler men inte fått något svar från 

kåren om möjlighet finns att hyra. 

 

Beslut 7.1 På grund av det sena datumet beslutar DS att försöka hitta en annan 

lokal och kommer kontakta Scoutkåren Gripen för deras stuga Wresseln.  

Ledarträffar – Ebba och Anton undersöker platser för ledarträffarna för 

hösten. 

8 Förval tningsgruppen 
 

 Beslut 8.1 Distriktsstyrelsen önskar att Margareta Persson deltar på LångDS i 

september. 

9 Arrangemangsgruppen 
Distriktläger 2019 behöver diskuteras under LångDS.  

 

9.1 Regionsläger 

Två lägerchefer är utsedda med Stefan från Södra Skåne och Kirsten från 

Snapphane. Lägerledning och planeringsorganisation håller på att rekryteras. 

Distriktet har 30 tröjor att dela ut för att göra reklam för lägret. 

9.2 Hösthajken 

Hösthajken kommer genomföras 30/9-1/10. Information finns på hemsidan och 

kommer skickas ut till kårerna under veckan. 

Beslut 9.1 att tröjor kommer att delas ut till USB samt de medlemmarna i 

distriktet som kan tänka sig göra reklam för nästa års regionsläger. 

 

9.2 Tackar för rapporten om hösthajken. 
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10 Utbildningsgruppen 
Hade möte under förra veckan. Gruppen känner just nu av lite frånfall och skulle 

behöva lite mer folk för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt. 

Utbildningsgrupper väljer att avsluta sina kurser då de tappar folk. 

   

11 USB 
Har möte den 23/8 då André kommer att vara med på huvudfokus kommer vara 
Jultaus. Fråga kommer ställas om USB tanke kring Tinget också då det måste 
genomföras innan årsskiftet och ingen inbjudan skickats ut. 

 

    

12 Utveckl ingsgruppen 
André och Anton kommer att kolla över hemsidorna för att se vad som behöver 

uppdateras och göras på hemsidorna. Fibern på Sonnarp kommer att installeras i 

samband med Örkelljungas kommuns installering. Frågan måste diskuteras med 

Sonnarpsgruppen om hur fibern ska användas av användarna av Sonnarp. 

 

Beslut 12.1 Att diskutera fiberanvändningen med Sonnarpsgruppen vid ett 

närliggande möte med gruppen. 

13 Sonnarpsgruppen 
13.1 Nya fixarhelger är planerade och ett möte med sonnarpsgruppen kommer att 

hållas den 30/8. En fråga har kommit in från en gäst om hur boende i husbil och 

husvagn arrangeras. 11 uthyrningar har bokas hittills i år. 

Beslut 13.1 ger Sonnarpsgruppen uppdrag att besluta hur husvagnar och husbilar 

kommer att hanteras. 

14 Övrigt 
14 . 1 Namnskyl tar ti l l  distr iktsstyrelsen 
För att öka kännedom för distriktsstyrelsen önskas namnskyltar för styrelsen. 
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14.2 Nya medlemmar i distriktskåren. 

En fråga om hur nya medlemmar i distriktskåren skrivs in har kommit till 

styrelsen. 

 Beslut 14.1 att Anton undersöker möjligheter att beställa namnskyltar till ett 

rimligt pris.  

14.2 att Anton skriver in alla nya medlemmar till distriktskåren.  

15 Nästa möte 
Nästa distriktsstyrelsemöte kommer att våra LångDS 22-24/9 i en ännu inte 

fastställd scoutstuga i Skåne. Samling sker den 22/9 klockan 20:00. 

 

16 Mötet Avslutas 
Distriktsordförande Peter Wilhelmsson tackar för dagens möte. 

 

 

Justering 
Vid protokol let  Mötesordf örande 

  

Anton Nilsson  Peter Wilhelmsson  

Justerare  

  

Markus Beyer Datum och ort 
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