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NORDVÄSTRA SKÅNES 
SCOUTDISTRIKT 

Protokoll Distriktstyrelsemöte 24 september 

Datum:  Plats:   Löpnummer :  

24 september 2017 Wresselstugan Möte 7, 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   

   

Ex terna närvarande Konsulent Margareta Persson 

http://www.scouterna.se/


 

 2 
 

Dagordningspunkter 

1 Mötet Öppnas 
Distriktsordförande Peter Wilhelmsson välkomnar och öppnar till dagens 

möte. 

 

2 Val  av  Justerare 
 

Beslut att välja Tobias Håkansson till justerare för dagens möte. 

3 Faststäl lande av dagordning 
Dagordningen kompletteras med följande punkter: 
Beslut efter diskussioner på LångDS - skriv upp exakt 

 

7.1 Befattningsbeskrivningar  

7.2 Distriktets och Scouternas mål 

7.3 Distriktsstämmor 2018 och framåt  

7.4 Tidigare tagna beslut från distriktsstämmor  

8.2 Eventuellt byte av bank för distriktet 

9.1 Nyversion av KALK-Pärmen – Arrangemang  

9.2 Distriktläger 2019 – Arrangemang 

 

Beslut att fastslå dagordningen. 

4 Föregående Distr iktsstyrelse protokol l  
Föregående protokoll gicks igenom. 

Beslut att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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5 Kort info/meddelande/inkommen post  
 

  Inget inkommet  

6 Tagna Beslut 
6.1 Rydebäck scoutkår 50år 

Rydebäck scoutkår firar 50 år 

Beslut 6.1 att uppvakta Rydebäck scoutkår med en liten present vid deras 50 

årsfirande den 14 oktober. 

7 Distr iktsstyrelsens inre arbete  
 

7.1 Befattningsbeskrivningar 

Befattningsbeskrivningarna för distriktsstyrelsen gicks igenom och reviderades. 

7.2 Distriktets mål och Scouternas mål 

Distriktsstyrelsen jämförde distriktets mål med Scouternas mål med målsättning 

att skapa en mer sammanfallande bild på hur verksamheten i Nordvästra Skånes 

Scoutdistrikt kan arbeta mot Scouternas nationella mål. 

7.3 Distriktsstämmor 2018 och framåt 

Distriktsstyrelsen ser en praktisk fördel med att genomför två stämmor varje år 

där stämman under våren hanterar ekonomi och stämman under hösten 

presenterar målen med nästa års verksamhet som fokus. 

7.4 Tidigare tagna beslut 

Enligt beslut från stämman 2017 ska tidigare tagna beslut från distriktsstämmor 

som inte fullföljts följas upp vid varje stämma. 

Beslut 7.1 att uppdaterade befattningsbeskrivningar ska presenteras för 

valberedningen för att sedan börja gälla vid nästkommande styrelses 

tillträde. Reviderad version av befattningsbeskrivningar finns bifogat som 

bilaga till protokollet. 

 

7.2 att lägga förslag på nytt upplägg för Nordvästra Skånes 

verksamhetsplan med en ny vision för distriktet, ny uppdragsbeskrivning 

samt mål närmare Scouternas nationella mål. Distriktsstyrelsen arbete med 
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förslag till mål skall vara färdigt till distriktsstyrelsemötet den 6 november. 

 

7.3 att styrelsen med stöd av Anton och Margareta på kansliet ska arbeta 

fram en proposition till 2018 års stämma på en förändring där två stämmor 

kommer genomföras. 

 

7.4 att tidigare tagna beslut skall uppmärksammas under 

verksamhetsberättelsen varje år. Fram till stämman 2018 skall alla tidigare 

tana beslut som är ogenomförda och relevanta kommer verkställas. 

8 Förval tningsgruppen 
 

8.1 Margareta besöker distriktsstyrelsens möte 

Margareta gick igenom det ekonomiska läget i distriktet och hur arbetet inför 

nästa år kommer att genomföras. 

8.2 Eventuellt bankbyte 

Frågan har lyfts om det vore rimligt att byta bank från Nordea. Distriktet har all 

sin ekonomiska hantering via Nordea. 

  8.1 att uppföljning av ekonomin ska ges en gång i kvartalet 

 

8.2 att Margareta ska undersöka hur ett bankbyte skulle kunna gå till och 

vad det skulle ha för effekter och kostnader. 

9 Arrangemangsgruppen 
Hösthajken och På spåret kommer att genomföras nästa helg.  

 

9.1 Nyversion av KALK-pärm 

Ett förslag på upplägg för en nyversion av KALK-pärmen presenterades och 

oklara avsnitt gicks igenom för input från styrelsen. 

9.2 Distriktläger 2019 

2019 ska distriktet anordna ett distriktläger på Sonnarp. Arbetet med att sätta 

samman lägerledning och uppdragsbeskrivning för dem diskuteras. 
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Beslut 9.1 att nyversionen av KALK-pärm kommer att färdigställas för 

presentation på nästkommande distriktsstyrelsemöte samt att namnet för 

dokumentet skall bytas till ”KALK-handledning”.  

 

9.2 att börja arbetet med att tillfråga lägerledning för distriktslägret 2019 

och lägga upp ett mål för lägret med dem. 

 

10 Utbildningsgruppen 
Hade utbildningsgruppsmöte den 6/9. Ett datum för värdebaserat ledarskap är 

satt. Nationell nätverksträff för regionala utbildningsgrupper kommer att hållas i 

Stockholm den 11-12 november och deltagare från södra regionala 

utbildningsgruppen kommer att närvara. Framtida intressekurser diskuterades. 

Några fler medlemmar skulle behövas, gärna från Nordvästra- eller Södra Skånes 

Scoutdistrikt. 

   

11 USB 
 

 

    

12 Utveckl ingsgruppen 
Kommer lägga fokus på att stötta Utmanarverksamheten i distriktet den närmaste 

tiden. 

 

 

13 Sonnarpsgruppen 
Det finns åter en bokningskalender för Sonnarp och bokningarna fortsätter 

komma in. Gruppen jobbar på med sina olika projekt. 
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14 Övrigt 
 

  

15 Nästa möte 
Nästa distriktsstyrelsemöte kommer att vara den 11 oktober 18:30 i Ekebyggs 

lokaler i Ekeby. 

 

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 

 

 


