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Protokoll fört vid ordinarie distriktsstyrelsemöte 6 maj 2015, 
hos Påarps scoutkår 

Närvarande 
Vice ordförande:   Tobias Håkansson  
Arrangemangsansvarig:  Caroline Norén  
Utmanarrepresentant:  Desirée Norén 
Suppleant:  Åsa Wahlquist  
Anläggningsansvarig   Bertil Wagner  
Konsulent/sekreterare  Karin Nestell 
 
 
§50 Mötet öppnas  
  Tobias hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
§51 Val av justerare  
  DS beslutar att: välja Desirée till justerare.  
 
§52 Fastställande av dagordning 
  DS beslutar att: justera och fastställa dagordningen  
  fastställd  
 
§53 Föregående DS protokoll  
  Inväntar underskrifter för föregående protokoll.  
   
§54 Kort info/meddelande/inkommen post 
   HX  
  DS beslutar att: Sophia Hannercrantz är ansvarig för arrangemangen och ges därmed också 
  tillstånd att skriva under eventuella avtal. Tobias meddelar Sophia.  
   
§55 Tagna beslut 
  
§56  Förvaltningsgruppen  
  Bokslutet är klart och ska skrivas under.  
   
   Ekonomigruppen hade möte förra veckan och gruppen arbetar vidare. Ekonomigruppen önskar att 
  alla fakturor ska attesteras av respektive ansvarig.  
  DS beslutar att: fakturor ska attesteras på DS-möten.  
   
  Margareta har ingen insyn för vad som handlas till arrangemangen, det är viktigt att märka 
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  fakturorna.  
  DS beslutar att: Bertil skapar listan med projektnummer för att kunna märka fakturorna.  
  Caroline tar reda på vilka nya arrangemang som finns.  
 
  Inköp och försäljning av märken 
  DS beslutar att: Bertil sköter inköp och försäljning av märken tillsammans med Bengo  
 
 Internetbanken 
  DS beslutar att: Bertil Wagner 661218-XXXX ges tillgång till internetbanken för att kunna betala 
  räkningar.  
 
§57 Arrangemangsgruppen 
  Caroline har fått mail från Cecilia Formare att hon behöver få information om hösten arrangemang, 
  plats, datum och kostnad, senast den 11 maj.  
     
  Jonstorp kommer att tilldelas 5000kr från Kenneths minnesfond för arrangemanget de ska hålla i 
  höst.  

Helsingborgs Scoutkår har meddelat att de trots allt inte kan arrangera äventyrararrangemanget i  
  höst.  
   
 §58 Utbildningsgruppen 
   
§59 USB  
  Verksamhetsberättelse från USB har inkommit.  
 
  De har haft 1 möte med 2 personer där de diskuterade vårläger. De har ingen lista för vad de behöver  
  till markan.  
    
  USB söker fortfarande medlemmar.  
 
§60 Utvecklingsgruppen 
  Det behövs en grupp för utvecklande av hemsidan. Karin lägger till en annons i kommande 
  nyhetsbrev. Intresserade kan kontakta Karin 
 
§61 Anläggningsgruppen 
  Veckoläger på Sonnarps ställs in på grund av bristande anmälningar.  

§62 Distriktsstyrelsens inre arbete 
Beslut angående Yvvons minnsfond  
DS beslutar att:  
- avslå Mörarps ansökan på grund av att ansökan inte är sökt för specifika personer och därmed 
inte uppfyller kraven för att ansökan 
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- att bevilja följande personer Anton Nilsson, Ausås Scoutkår, Karl Bergholtz, Höganäs Scoutkår, 
Ebba Lindkvist, Påarps Scoutkår, Anna Ingelström, Scouterna Östra Ljungby samt Therese 
Helgesson, Ausås Scoutkår vardera 800kr från Yonnes Minnesfond.  
 
DS beslutar att: Tobias delar ut stipendiet på vårlägret.  
 
DS beslutar att: avslå Mörraps ansökan på grund av den är felaktig och inte sökt för personer. 
Saknas presentation av sökanden.  
 
DS beslutar: godkänna Anton, , karl, ebba, anna therese 800kr vardera 
 
Kurs- och arrangemangskatalogen 
DS beslutar att: eftersom kostnaden av en andra kurs- och arrangemangkatalog inte finns 
medtagen i budget, folkhögskolan inte kan bidra till katalogen, att man inte vill lägga pengar på en 
tryckt version.  
 
Styrelsen önskar att se en digital version istället.  
 
Värdkår DST 
Det saknas värdkår till distriktsstämman. Karin efterlyser värdkår i kommande nyhetsbrev.  

§63 Övrigt 

§64 Mötesordning 
                            

§65 Nästa möte  
  Hålls den 10 juni kl 18,30 på Råå Vallar, vändplatsen utanför minigolfen.   

§66 Mötet avslutas 
   

Mötesordförande Tobias Håkansson  Justerare Desirée Norén  
 
______________________ ________________ 

 
Sekreterare Karin Nestell 
 


