Styrelsemöte 2017-08-24
Fjällbogatan 84, Göteborg
Närvarande: Sven Nilsson, Carl Persson, Anders Ödman, Ing-Britt Lindblad
1. Mötet öppnas
2. Ledarresa till Polen - Gunnel och Jimmie har jobbat på under sommaren och allt verkar
vara på banan.
Ledarresan är fulltecknad (30 anmälda). Vi vill utöka budget med en gemensam middag i
Krakow. Vi har betalat in alla pengar och har också fått bidrag från förbundet. Bra jobbat av
Gunnel och Jimmie. Efter hemkomst försöker vi ha någon form av enkät för att se om folk
tyckte det var bra, vart nästa resa skall gå och vem som kan tänka sig att arrangera den.
Beslöt att:
utöka budget så att vi kan bjuda deltagarna på en gemensam middag i Krakow.
3. Vi har en välkomsthajk på Ransberg i september - är det någon som vill gå den?
Styrelsen känner inte till någon.
4. Distriktet har planerat helgläger på Ransberg sista helgen i september, hur är läget med
planering och anmälan?
Planeringen fortskrider. Preliminär anmälan skall skickas ut i dagarna (har gått till Gunnel för
distribution).
5. Sven skulle kontakta Johan Persson och Daniel Gustafsson angående planering av nästa
sommars europaresa - hur går det?
Johan och Danne har avböjt att arrangera att de inte känner att de är mogna för uppgiften. Vi
diskuterade olika lösningar och varianter. Behovet av en ”roligare” resa finns. En enklare
variant kan fungera.
Beslöt att
Inte driva frågan om europaresa 2018 vidare, utan istället satsa på höstläger och ledarresa.
6. Allmänt läge inför terminsstart - rekrytering, samarbete mellan kårer, ledarstatus... Har vi
hört från våra verksamhetsutvecklare?
Utby har skickat brev till alla tvåor. Mölnlycke får in barn via anmälningslistan på hemsidan,
så de har inte rekryterat särskilt. Glasbergskåren avvaktar med rekrytering tills man ser hur
många scouter som kommer tillbaka efter sommaren.
7. Förbundet har bjudit in till en distriktsträff liknande den vi hade på Centralen förra hösten.
Innan 3/9 vill de ha förslag på datum - vad säger vi?
Styrelsen föreslår en onsdag i november (8, 15 eller 22) och att vi håller oss runt Göteborgs
central.
Beslöt att
Uppdra åt Sven att kontakta kansliet och be förbundsordförande medverka vid
distriktsträffen, så att distriktets medlemma får träffa vår nya ordförande.

8. Det skall vara förbundsledningssamling (typ) i oktober - vem vill och kan åka på den?
Verkar inte vara något… Sven får kolla upp och återkomma.
9. Ansökan om ekonomiskt stöd från Nossebro.
Nossebro har ansökt om ekonomiskt bidrag för att åka på Jamboree 2017.
Beslöt att:
Bifalla Nossebros ansökan om bidrag och uppdra åt Kalle att administrera utbetalning.
10. Rapporter:
a. FM
Kalle och Ing-Britt var ombud för distriktet och jobbade hårt med att driva de förslag
och tankar som kom upp på distriktets förträff. Bland annat fick vi igenom att nästa
budget skall vara balanserad och att alla aktiviteter skall ha ett datum. Däremot fick
vi inte igenom att förbundslägret skulle vara 2019 istället för 2020 för att inte krocka
med västra klumpens storläger.
FM på Ransberg var väldigt trevligt, men det var ovanligt lite deltagare på mötet och
distriktsbussen hade bara med 28-29 passagerare från våra kårer. Nästa FM är i
Älmhult i oktober 2019.
b. Jamboree 2017
Lägret var väldigt lyckat och hade ungefär 11 000 ledare. Ur ledarsynpunkt fungerade
lägret jättebra. Lite miss att det var så lite på engelska med så många internationella
gäster. I övrigt var det jättebra med aktiviteter både för scouter och ledare. Även
som funktionär fungerade lägret bra, med lagom arbetsinsats och aktiviteter,
utbildningar och seminarier i princip hela tiden. Upplägget för aktiviteter med
”hubbar” för varje åldersgrupp där det fanns stora aktiviteter blandat med
spontantaktiviteter.
Generellt sett var lägret mycket lyckat, men man har ifrågasatt om vi orkar göra ett
nytt läger 2021 eftersom det var svårt att få tag i funktionärer och vissa poster blev
rätt tröttkörda.
c. Leier i Danmark
Speiderlägret i Danmark var väldigt trevligt. Funktionärerna var trevliga och
hjälpsamma. Lägret var dock väldigt danskt, så det var svårt att förstå t.ex. samlingar.
Det var väldigt stort med 37 000 deltagare. Man fick boka aktiviteter i förväg, vilket
gjorde att upplevelsen berodde mycket på hur väl man förberett. Lägret var ordnat
så att kårer från samma kommun bodde i samma by.
d. Worldscout moot
Distriktet har bidragit till deltagande för tre deltagare på Worldscout Moot på Island:
Simon Thörn från Mölnlycke och Johanna Olsson och Annelie Ödman från Utby. De
har berättat om en fantastisk upplevelse och alla väldigt nöjda.
Beslöt att
Be deltagarna visa bilder och berätta om sin upplevelse på planeringsträffen i januari.
11. Vi har blivit inbjudna till möte med Västra Klumpen (scoutsamarbete i väst) den 14/9 (en
torsdag) kl 18 Vem vill/kan vara med på den?
Sven och Ing-Britt går dit och representerar distriktet.

Tid och datum: Kl 18:00 torsdagen den 14 september
Plats: Västra kansliet Drottninggatan 30, våning 4.
Västra kansliet bjuder på mackor och fika.
Till mötet:
• Ha med förslag på styrgrupp till nästa regionsläger 2020.
Vi föreslår Anders Ödman.
• Distrikten skall kolla sin inställning och resurser till lokala Trygga Möten utbildare.
Vi har Sibban och Elin
12. Julbord 2017
Föreslår att vi försöker boka 25 platser på Bjertorps slott i Vara.
13. Nästa möte
Förslag att vi har en lördag i Skövde, ca 9.30 till 14.00. Vi kollar upp
Godtemplargården 11/11.
Beslöt att
Uppdra åt Gunnel att se om vi kan boka Godtemplargården.
Anders kollar upp tågtider och bokar när datum är konfirmerat.
Lägga in Skype-möte 27/9 kl 20.00.
14. Mötet avslutas
Ordförande Sven tackade för bra diskussioner och avslutade mötet.

Vid pennan
Anders Ödman

