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Protokoll fört vid ordinarie distriktsstyrelsemöte den 10 juni 
2015 på Råå Vallar i Helsingborg 

Närvarande:  
Ordförande   Max Rydberg 
Vice ordförande  Tobias Håkansson 
Utbildningsansvarig Carsten Flensburgh  
Anläggningsansvarig  Bertil Wagner 
Adjungerad  Jörgen Johansson 
Konsulent  Andreas Siverståhl 
Sekreterare  Karin Nestell 
 
 
 
§67 Mötet öppnas  
  Max hälsar välkomna och öppnar mötet.  
 
§68 Val av justerare  
  DS beslutar att: välja Bertil till justerare 
 
§69 Fastställande av dagordning 
   DS beslutar att: justera dagordningen och fastställa den 
   
§70 Föregående DS protokoll  
   
§71 Kort info/meddelande/inkommen post 
   
§72 Tagna beslut 
   
 
§73 Förvaltningsgruppen  
  Ansökan om avtal för företagspaket. DS beslutar att: ändra avtalet med Nordea.  
 
  Aktuell kassastatus inför varje möte, Bertil Wagner pratar med Maggan om att få detta.  
    
  Det såldes färre märken på vårlägret, Guldhästen tog slut. Max pratar med Karlsson om detta.  

§74 Arrangemangsgruppen 
  1200 deltagare på vårlägret: Anmälningen flyttades fram. Det var en del strul med anmälningarna.   
  Tobias diskuterar problematiken med arrangemangsansvarig.  
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§75 Utbildningsgruppen 
  Södra regionala utbildningsgruppen har möte den 16 juni. De lägger programmet för höstterminen 
  15 samt vårterminen -16.  
§76 USB  
  Styrelsen undrar vad som händer och om det finns något de kan hjälpa USB med.  
  Desireé får i uppdrag att prata med styrelsen.  
 
§77 Utvecklingsgruppen 
  Då Jörgen Johansson avsagt sin roll i valberedningen och visat sitt intresse för rollen som  
   utvecklingsansvarig beslutar ds att: välja Jörgen Johansson till utvecklingsansvarig i styrelsen  
  från och med den 10 juni 2015  
 
  DS beslutar att: lägga till Jörgen Johansson som administratör för hemsidan.  
  DS beslutar att: styrelsen får inloggning och administratörsrättigheter till hemsidan 
 
§78 Anläggningsgruppen 
  DS beslutar att: godkänna kostnaden på 1000kr för framtagandet av marknadsföringmaterial 
  i form av underlag till en broschyr, digitalt, för de tre (Nordvästra, Södra Skånes och Snapphane) 
  distrikten 

§79 Distriktsstyrelsens inre arbete 
Nedläggning av Åsljunga Scoutkår, kåren har begärt att få lägga ner verksamheten.  
DS beslutar att: godkänna nedläggningen av Åsljunga Scoutkår 
 
Nästa ledtråd är den 29 september. Andreas tar över ansvaret för Ledtråden och har gjort en 
grovplanering som presenteras för styrelsen.  
Målet är att få Ledtråden mer välbesökt. Det är viktigt att styrelsen är närvarande vid kommande 
ledtrådar.  
 
LångDS hösten 
Södra Skåne och Snapphane har inplanerat långds den 5-6 september. Det är önskvärt om 
Nordvästra Skånes Scoutdistrikt också kan delta.  
DS beslutar att: om minimum 50 % av styrelsen så kommer man att delta på det gemensamma 
långds. Men om färre än 50 % av styrelsen kan komma så återgår man till att ha långds senare i 
september.  
Tobias tar reda på vilka i styrelsen som kan komma den 5-6 sept.  
 
Värdkår DST – DS beslutar att: punkten värdkår för kommande år ska läggas till i dagordningen 
till distriktsstämman.  
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§80 Övrigt 
§81 Mötesordning 
§82 Nästa möte  
 DS beslutar att: nästa möte är den 19 augusti och hålls hos Bjäre scoutkår 
 
§83 Mötet avslutas 
   

 

 

Ordförande Max Rydberg  Justerare  Bertil Wagner  
 
_______________  ___________________ 
 

 

Sekreterare Karin Nestell  
 
___________________ 
 


