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Protokoll fört vid ordinarie distriktsstyrelsemöte den 19 
augusti 2015 i Bjäre Scoutkår 

Närvarande:  
Ordförande   Max Rydberg 
Vice ordförande  Tobias Håkansson  
Anläggningsansvarig  Bertil Wagner 
Utvecklingsansvarig Jörgen Johansson 
Arrangemangsansvarig Caroline Norén 
Konsulent  Karin Nestell 
Sekreterare  Anton Nilsson 
 
§84 Mötet öppnas  
  Max hälsar välkomna och öppnar mötet.  
 
§85 Val av justerare  
  DS beslutar att: välja Caroline Noreén till justerare 
 
§86 Fastställande av dagordning 
   DS beslutar att: justera dagordningen med tillägg om Margaretas behörighet under punkt 85. Med
  tillägg om vårläger under punkt 86. Med tillägg om styrelsens sammansättning under punkt 91. 
 Med tillägg om Elementum under punkt 91. Och att fastställa dagordningen med angivna 
 förändringar. 
 
§87 Föregående DS protokoll  
  DS beslutar att: Godkänna juni månads protokoll och lägga det till handlingarna. Samt att alla 
 protokoll från januari 2015 till maj 2015 skall läsas igenom inför nästa möte av samtliga i DS. 
   

 
§88 Kort info/meddelande/inkommen post 
  Anton informerar om att han börjar sin tjänst på måndag. 
   

 
§89 Tagna beslut 
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§90 Förvaltningsgruppen  
  Bertil informerat valberedningen om att Ekonomisk revisor suppleant för 2015, Alexandra Zettvall,
 avsäger sig sitt uppdrag. 

  Bertil informerar om att Margareta är klar med bokslutet för 2014. Bertil lägger ut den på dropboxen 

 Bertil informerar om att Margareta inte har tillgång till alla konto i nuvarande läge. 
  DS beslutar att: lämna fullmakt för att teckna föreningens plusgiro 140904-4 och övriga konton
  i Nordea, inkl. tillgång till deras internet bank för betalning av attesterade fakturor, löneutbetalningar
  och reseräkningar. Samt tittbehörighet för övriga konton till Margareta Persson(540421-xxxx) och 
 Bertil Wagner(661218-xxxx) efter beslut under punkt 91. 

§91 Arrangemangsgruppen 
  Till hösten planeras Spårar- och upptäckararrangemang i distriktet. Det planerade 
 äventyrararrangemanget fallerade då arrangörerna dragit sig ur.  

  Tobias anser att lägerchef för vårläger bör stadgeenligt tillsättas av DS. DS tar en vidare dialog med 
 sittande LÄKO. 
 
§92 Utbildningsgruppen 
  Ingen information från utbildningsansvarig. 
   
§93 USB  
  Ingen information från USB. DS har lite oro om det kommer att hända något från USBs sida. 
  DS beslutar att: Desirée pratar med USB om att planera ett mötesdatum och att Anton stöttar 
 dem i planeringsarbetet för arrangemang. 
   
§94 Utvecklingsgruppen 
  Jörgen föreslår att det ska skapas en policy för facebook och filar vidare lite på den. 

  Andreas och Anton bör komma överens om under vilka former konsulenterna bör arbeta under 
 Ledtråden. Minnesanteckningar bör vara för styrelsen, tydligt med att det inte är till för alla som inte 
 är med på ledtråden. 
    
§95 Anläggningsgruppen 
  Spårarläger 2017 – Bertil med några andra scouter funderar på att hålla ett läger då spårarscouter 
 inte kan vara med under nationella jamboreen 2017.  

 DS beslutar att: Det låter som ett bra förslag och ger gruppen sin tillåtelse att genomföra lägret. 
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§96 Distriktsstyrelsens inre arbete 
Distriktstämma 2015 
Det finns i nuläget ingen värdkår för årets DST. Lokal är däremot löst och Barkåkra är intresserade 
av att dra idet, men ej beslutat än.  

  DS beslutar att: ha ett extra möte den 23/8 för att färdigställa handlingar till DST samt att Anton 
och Jörgen löser trycket utav handlingar. 
DS beslutar att: sista anmälningsdag till den 25/9. 

 LångDS  
DS beslutar att: inte delta på LångDs och hänvisar till brist på planerat program som lockar, 
Tobias meddelar Johan. 

 Stipendiepapper Yvonnes minnesfond 
Brev inkommit med en önskan om ett bevis för stipendiater. 
DS beslutar att: Jörgen ser till att ta fram en mall för bevis.  

 Styrelsen sammansättning 
Max önskar att avsäga sig sitt uppdrag som distriktsordförande för Nordvästra Skånes Scoutdistrikt 
till följd av studier på annan ort. 
DS beslutar att: godkänna Max avsägning av sina uppgifter. 

 Tobias föreslås att gå upp och överta Max arbetsuppgifter.  
DS beslutar att: Tobias övertar Distriktsordförandens arbetsuppgifter för Nordvästra Skånes 
Scoutdistrikt intill nästkommande distriktsstämma. 

 Bertil föreslås att överta Max uppdrag som firmatecknare. 
DS beslutar att: Bertil fastställs som firmatecknare. 

 Elementum 
Kvitto på 823kr för sommaravslutning har inkommit och Maggan undrar hur det ska hanteras.  

§97 Övrigt 
  Mailadresser 
  Tobias och Anton undersöker mailadresser och vilka avtal som finns. 
 
§98 Mötesordning 
 
§99 Nästa möte  
  Nästa beslutsfattandemöte är den 7/10 kl 10:00 hemma hos Bertil. 
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§100 Mötet avslutas 
  Max förklarar mötet för avslutat. 

 

Ordförande Max Rydberg  Justerare Caroline Noreén  
 
_______________  ___________________ 
 

 

Sekreterare Anton Nilsson  
 
___________________ 
 


