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Protokoll för distriktsstyrelsemöte den 21 september 2015 

      
Närvarande:  
Vice ordförande   Tobias Håkansson  
Anläggningsansvarig  Bertil Wagner 
Utvecklingsansvarig Jörgen Johansson 
Utbildningsansvarig Carsten Flensburgh 
Sekreterare  Anton Nilsson 
 
§101 Mötet öppnas 
 Tobias hälsar välkomna och öppnar mötet.  
  .  
§102 Val av justerare 
                             DS beslutar att: välja Jörgen Johansson till justerare. 
  
§103 Fastställande av dagordning 
                       DS beslutar att: Lägga till Beslut om projektor under punkt 106. Och fastställa dagordningen
  däröver. 
 
§104 Föregående DS protokoll  
                             Komplettera saknade underskrifter i pärmen 
                       DS beslutar att:  
   
§105 Kort info/meddelande/inkommen post 
                       DS beslutar att: Tobias besvarar Karin Hambrings Skrivelse. 
   
§106 Tagna beslut 
 Beslut om inköp av projektor. Vid arbetsmötet 23/8 beslutade närvarande att inköpa en projektor för 
 distriktets användning innan distriktsstämman. 

§107 Distriktsstyrelsens inre arbete 
Distriktsstämman 2015 
 
-Svar på motioner 
Svar på motion 1: 
Distriktsstyrelsen föreslår stämman att bifalla motionens delar kring publicering av 
protokoll från distriktsstämmor och distriktsstyrelseprotokoll men anser att 
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minnesanteckningar från ledtrådar inte bör publiceras. Detta då det är svårt att göra 
diskussionerna rättvisa i minnesanteckningar och för att intresset för ledtrådarna 
anses minska om alla anteckningar finns tillgängliga på hemsidan. 

 

Svar på motion 2: 
Detta är ingen fråga som påverkar styrelsens arbete, därför lämnar vi det till stämman 
att ta ställning. 

 

Svar på motion 3: 
Distriktsstyrelsen förstår och samtycker med intentionen av motionen men har svårt 
att se den praktiska inarbetningen av förslaget.  

-Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman att ge kommande distriktsstyrelse i 
 uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för framtagande av en plan för 
 arrangemangsfördeling till nästa stämma. 

 

Svar på motion 4: 
Distriktsstyrelsen föreslår stämman att bifalla motionen med tillägget att även den 
med uppdraget att sköta distriktets ekonomi ska vara myndig. Med reservationen att 
Scouternas styrelse godkänner tillägget i stadgarna. 

 

Svar på motion 5: 
Distriktsstyrelsen tackar för arbetsgruppens gedigna arbete under åren och delar i 
stort gruppens slutsatser och tankar med undantaget av distriktsstyrelsens storlek och 
sammansättning då vi ser en vinst i en något större styrelse med av stämman 
beslutade befattningar och ansvarsområde. 

-Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman att bifalla stadgetilläggen till paragraferna
  8.5, 8.8, 8.14 och 8.17. Och avslag på paragraf 8.16 till förmån av en större styrelse 
 enligt motion 4. 

 
Propositioner 
DS beslutade att: dra tillbaka motion om ekonomiansvarig till följd av diskussioner om framtida 
arbete med valberedningen. Samt att ändra i lydelsen på attsatsen i propositionen om 
motionsdatum till följd av motion 5. 
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-Förtjänsttecken 
DS beslutar att: bevilja ansökan om att ge Bengt GA-märket med mål att dela ut på 
distriktsstämman.  
 

§108 Övrigt 

§109 Mötesordning 
                            

§110 Nästa möte  
 7 oktober 
 
§111 Mötet avslutas 

 Tobias förklarar mötet för avslutat. 

  

Ordförande Tobias Håkansson  Justerare Jörgen Johansson  
 
_______________  ___________________ 
 

 

Sekreterare Anton Nilsson  
 
___________________ 
   


