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Sven Nilsson, Carl Persson, Anders Ödman och Gunnel Johansson.

Närvarande

Ordförande Sven hälsade styrelsen välkommen Skypemötet.

§ 25 Välkommen

47 personer deltog i årsmötet i Stora Levene, varav 34 ombud.
Arrangemanget var mycket väl planerat och genomfört, med god mat,
bra lokaler och praktiska hjälpmedel.
Den fråga som diskuterades mest var Arrangemangsplanen.
En bidragande faktor var att arrangörer, mm. inte var förberett innan
mötet - för ett antal arrangemang.

§ 26
Utvärdering årsmöte

Styrelsen beslöt att
Sven sänder ett tack till Levenekåren.
Omarbeta formen för Distriktsrådet om arrangemang, som genomförs i
januari, så att förslagen i arrangemangsplanen är mer kompletta och
förankrade.
Styrelsen bör arbeta igenom arrangemangsplanen mer innan nästa
årsmöte och ta fram förslag på arrangörer om det saknas.

Tre bidragsansökningar till 15th World Scout Moot på Island har
inkommit.
Styrelsen beslöt att
bidra med 10 % av deltagaravgiften, dvs. 3.250 kr utbetalas till Anneli
Ödman, Simon Thörn och Johanna Olsson.

§ 27
Bidragsansökningar

Styrelsen diskuterade de ekonomiska förutsättningarna för Ledarresan.
Det budgeterade beloppet på 50.000 kr riskerar att överskridas om
många vill deltaga i arrangemanget.

§ 28
Ledarresa

Styrelsen beslöt att
Ledarresan ska gå till Krakow. Deltagarna betalar 1000 kr/person,
Resebidrag söks från förbundet (1.500 kr/person).
Bindande anmälan ska göras i april.
Inbjudan sänds ut snarast till alla ledare, dvs. medlemmar över 17 år.
Avdelningsledare yngre än 18 år deltar i sällskap med myndig ledare.
Styrelsen diskuterade riktlinjer för Europaresan 2018.
Styrelsen beslutade följande riktlinjer
Målgruppen är äventyrare, utmanare, rover och ledare.
Resa via Tyskland till Kandersteg i Schweiz. Restid 10-12 dagar.
Under resan ska
- patrullsystemet tillämpas praktiskt för alla åldrar
- deltagarna få uppleva äventyr och spänning, bl.a. genom besök
på några nöjesparker
- ev. en övernattning göras på Burg Rieneck – om möjligt
- deltagarna besöka Berlin och få info om muren, mm.
Styrelsen beslöt att
Som researrangörer tillfrågas Birgitta och Carl.
Sven ansvarar.

§ 29
Europaresa 2018
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Arrangemanget ”Inför FM” diskuterades. Mötet genomförs via
videokonferens.
Möten ordnas på tre orter. Ansvariga för videotekniken finns i Borås,
Skövde och Mölnlycke.

§ 30
Inför FM

Styrelsen beslöt att
Sven förbereder och leder mötet.
Sven är kontaktperson för arrangemanget, han tar kontakt med de
ansvariga per ort.

Kommer alla scouter i distriktet att få åka på ett läger i år? Alla kårer har
ännu inte beslutat om eller hittat ett läger för sina yngre scouter.

§ 31
Sommarläger

Vilka sommarläger planeras av distriktets kårer?
13-14/5 Långaråsen Varberg: Varberg
3-6/6 Kungshol: Mölnlycke och Borås
3-6/6 Viken Undenäs: Skövde-Skultorp och Timmersdala
26-30/6 Ransberg arrangerar lägret ”Fri-17 Tänka, tala, agera”
Styrelsen beslöt att
sammanställa information om de läger styrelsen känner till.
Styrelsen uppdrar till berörda verksamhetsutvecklare att sprida
information om lägren ovan till alla distriktets kårer.
Gunnel ansvarar för detta.
Anders har deltagit i ett samverkansmöte med Västra regionen av
Scouterna och ”Klumpen”, dvs. distrikten inom Västra regionen.
Det är värdefullt att utbyta information och vi bör representera på dessa
möten även i framtiden. Nästa möte hålls 9 maj.
Styrelsen beslöt att
försöka representera på mötet den 9/5. Detta diskuteras vidare via epost.

§ 32
Rapporter

Inbjudan har kommit till Scoutledningsträff i Lund 22-23/4.
Styrelsen noterade att
ingen från styrelsen har möjlighet att representera.
Inbjudan har kommit till Ordförandesamling till hösten, fyra helger finns
på förslag.
Styrelsen beslöt att
Sven besvarar förfrågan om datum för Ordförandesamlingen.
Calle rapporterade att ansökan om bidrag till Västra Götalandsregionen
är klar och sänds nu till revisor och ordförande för underskrift.
Styrelsen beslöt att
godkänna rapporten
Förbundsmöte, FM, hålls på Ransberg 1-2/7.
Styrelsen beslöt att
välja Carl Persson och Anders Ödman till distriktets ombud.
Gunnel anmäler ombuden till förbundet senast 27 maj.

§ 33
Ombud FM
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Styrelsen diskuterade varför det är svårt att få en fulltalig styrelse.
Hur öka intresset för distriktsstyrelsen och öka motivationen för att ta en
roll i styrelsen?

§ 34
Styrelsen

Styrelsen beslöt att
frågan ska diskuteras djupare under ett styrelsemöte till hösten.

Nästa möte ska hållas i slutat av maj på Göteborgs Central.

§ 35
Nästa möte

Till agendan: Styrelsens kontaktperson per arrangemang
Styrelsen beslöt att
Sven skapar en Doodle för beslut om mötesdag och tid.

Sven tackade för visat intresse och avslutade mötet.

§ 36
Avslutning

Sekreterare

Justerat

Gunnel Johansson

Sven Nilsson

