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Dagordning för Distriktsstyrelsemöte  
den 15 april 2015, Påarp  

Närvarande:  
Tobias Håkansson  Vice ordförande 
Caroline Norén  Arrangemangsansvarig 
Carsten Flensburgh Utbildningsansvarig 
Desirée Norén  Utmanarrepresentant 
Åsa Wahlquist  Suppleant  

 
§33 Mötet öppnas  
  Tobias öppnar mötet.  

§34 Val av justerare  
  DS beslutar att: välja Caroline till justerare 

§35 Fastställande av dagordning 
  DS beslutar att: justera dagordningen och fastställa den.  
 
§36 Föregående DS protokoll  
  Alla icke underskrivna protokoll ska läggas upp i dropboxen för granskning så att dessa kan skrivas 
  under på kommande möte.   
   
§37 Kort info/meddelande/inkommen post 
  Karin kommer att leta efter kårer intresserade att ställa upp på HX, i Helsingborg hösten 2015 
   
  Det var färre deltagare på Scouttåget detta året, DS anser att vi ska fortsätta med Scouttåget.  
   
§38 Tagna beslut 
   
§39  Förvaltningsgruppen  
  DS beslutar att: utse Margareta Persson 19540421 – XXXX som deklarationsombud för 
  Nordvästra Skånes Scoutdistrikt 
  DS beslutar att: ge Margareta Persson tillstånd att fylla i skattedeklaration för Nordvästra Skånes 
  Scoutdistrikt varje månad.  
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 Kenneths minnesfond 
  DS beslutar att: fonden innehållande 10500kr ska delas upp på 2 spårararrangemang, varav ett 
  2015 och ett 2016 

  Avsluta konton 
  Ds beslutar att: avsluta kontot 52300698, hos Sparbanken Gripen, innehållande 7504,89kr och 
  överföra dessa till Checkräkningskonto 31251804047 på Nordea. 
  DS beslutar att avsluta: kontot 90205386891hos länsförsäkringas bank, innehållande  
   17 737, 81kr och 
  överföra dessa till Checkräkningskonto 31251804047 på Nordea. 

DS beslutar att: ställa sig bakom placeringspolicyn som föreslagits av banken och anse den 
gällande från och med 2015-04-15 

§40 Arrangemangsgruppen 
  Ansvariga för Spårar-, upptäckar- och äventyrarararrangemangen till hösten är lösta.  
   
  Nästa år 2016 är tanken att det ska hållas spårarledarträff, för att kunna dela erfarenheter.  
 
  Vad händer med Silveryxan? Skulle tex Jonstorp kunna tänka sig att vara arrangörer?  
  DS beslutar att: Carsten hör med dem om det kan vara aktuellt.  
 
  Kurs- och arrangemangskatalogen  
  Kostnaden för katalogen är ca 8000kr, ds undrar om Scouternas Folkhögskola kan stå för en del av 
  kostnaden. Katalogerna kan kanske skickas till kårerna istället för direkt till personer och eventuellt 
  kan distriktet stå för kostnaden för kataloger som behöver skickas tipp personer som inte kan 
  hämta dem på kåren.  
  DS beslutar att: Tobias mailar Anders Hellman angående ovanstående. 
 

§41 Utbildningsgruppen 
  Har haft möte med Gustav Örn, rektor på folkhögskolan samt Lars Brickstad, ansvarig för  
  utbildningar inom scouterna.  
   
  Varit nere på kansliet i Malmö med regionala utvecklingsgruppen och distrikten. Har pratat om hur  
  långt man kommit med utbildningar, nya kurserna, hur man går vidare.  
  Det är bestämt att Trygga möten ska gå igenom regionala utbildningsgruppen. 
   
  Det finns en prestation om Ledarskapsön, alla i distriktsstyrelsen ska se den.  
 
§42 USB  
  USB har ny ordförande: Joel Fristedt.  
  De, USB, har genomfört reggträff, med fokus på att ta hand om maten.  
  Gruppen var nöjd med arrangemanget.  
  De behöver ny medlemmar till USB och har meddelat valberedningen. 



Nordvästra Skånes Scoutdistrikt      4/15 

 
Nordvästra Skånes scoutdistrikt 
Studentgatan 4, plan 3 
211 38 Malmö 

Telefonnummer:  
040- 622 60 23 
040-622- 62 22 

BG: 5339-2254 
PG: 140904-4:  
ORGnr: 843000-2397  

E-post: Kulla.scoutdistrikt@telia.com Hemsida:  
 

 

  
§43 Utvecklingsgruppen 
  
§44 Anläggningsgruppen 
  Har haft fixarhelg och målat alla husen. Ca 35 personer hjälpte till.  
 
  Det har varit anläggningsträff, Hörrs Nygård, Sjöröd och Hultet. Man har inlett ett samarbete. I första 
  hand ska man hjälpas åt med marknadsföring och göra en broschyr ihop. Broschyren är tänkt att 
  innehålla en karta över Skåne där anläggningarna är utsatta. Det ska finnas en spalt per anläggning 
  för att kunna skriva en text om varje anläggning. 

§45 Distriktsstyrelsens inre arbete 
  Namnskyltar – ingen ny information  
    
  Distriktsloggan – frågan ska lyftas på Vårlägret och hoppas på att få in förslag.  
 
  Yvonnes minnesfond – DS beslutar att: ta beslut om vem som ska tilldelas stipendie på nästa 
  styrelsemöte. Till dess sammanställer Karin alla ansökningar och samlar dem i en mapp i dropbox  
  så att alla i styrelsen kan vara påläst på ansökningarna till kommande styrelsemöte.  
 
 
   Har fått frågan om Stiftelsen Kulla Scoutgård – finns den fortfarande? Bertil undersöker vidare.  
 
  Verksamhetsberättelser:  
  Utbildning har skickat in 
  Tobias ringer Malin för verksamhetsberättelsen för arrangemang 
  Utveckling, Karin följer upp om Mia skickat in 
  USB, Desirée pratar med Jacob och Tove 
  Inre samt förvaltning, Max och Kenneth, Tobias pratar med Max.  
 
   
  DS beslutar att: Tobias frågar Andreas Siverståhl om han kan ta över ansvaret för Ledtråden.  
 
 
  Styrelseutbildning – Carsten frågar scouternas folkhögskola hur långt de har kommit med arbetet.  
  Karin undersöker om det är möjligt att ha styrelseutbildning genom Sensus på Lång-DS den 18-28 
  september  
 
 
§46 Övrigt 
 Projektor i distriktet  
  Carsten undrar om det finns projektor i distriktet. Karin informerar att det finns en på kansliet som 
  dock i dagsläget inte fungerar. Tobias ser över möjligheten för en ny projektor. 

§47 Mötesordning 
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§48 Nästa möte  
  Hålls den 6 maj i Påarps scoutkår. Carsten meddelar i förväg att han inte kan komma den dagen.  
 
§49 Mötet avslutas 
   

 

Mötesordförande Tobias Håkansson Justerare Caroline Norén 
 
 
___________________ ___________________ 

 
 
Sekreterare Karin Nestell 
 
 
_____________________ 


