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Västra scoutdistriktet styrelse
§ 21-37

Närvarande
Sven Nilsson, Carl Persson, Ing-Britt Lindblad, Anders Ödman och
Gunnel Johansson
Ordförande Sven hälsade styrelsen välkommen till mötet som hölls
hemma hos Anders. Gunnel deltog via Skype.
Skidresa till Värmland, 2-4 mars
Carl rapporterade att skidresan samlade 59 deltagare. Det var mycket snö
på Ransberg och deltagarna fick där färdiglagad frukost och middag. Det
bjöds på bra skidåkning i Branäs och Sunne.

§ 21
Välkommen
§ 22
Rapporter

Styrelsen beslöt att
Notera rapporten.
”UScK on Tour”, 17 mars i Göteborg
Anders rapporterade att han var anmäld till denna träff för utmanarscouter
och utmanarledare i Västra Sverige, eftersom vi i distriktsstyrelsen vill få
till en dialog med utmanare. Träffen ställdes in pga. för få anmälda och
istället hänvisades till en träff i Växjö. Anders hade inte möjlighet att resa
till Växjö.
Styrelsen beslöt att
Notera rapporten.
Scouternas utbildardagar - 17-18/3 Jönköping
Gunnel rapporterade att hon och Sibban Andersson deltog i
Utbildardagarna, för att hålla sig ajour med kurser, metoder och verktyg
för ledarutbildning inom Scouterna. På lördagskvällen träffade man
förbundsstyrelsen och diskuterade utbildning, behovet av nya utbildare,
mm.
Styrelsen beslöt att
Notera rapporten.
Det var mycket få utmanare och yngre ledare med på Distriktsrådet i
januari. Styrelsen diskuterade om distriktets arrangemang är attraktiva för
utmanare. Styrelsen vill att yngre medlemmar i högre grad ska kunna
påverka distriktets arbete och arrangemang. När kan det passa att få
kontakt med dem?
Styrelsen beslöt att
Sven och ev. någon mer i styrelsen besöker Utmanarscouternas Ting i
Jonsered 20-22 april. Distriktet ska bjuda på glass och informera på
något käckt sätt om att distriktet finns som en resurs och att vi är
intresserade av vad de tycker och tänker.
Ing-britt kontaktar Arvid i UScK och kollar vilken tidpunkt som passar
under helgen.

§ 23
Utmanare i distriktet
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Kållered-Lindome scoutkår
Kållered-Lindome scoutkår har, enligt förbundsexpeditionens personal,
uttryckt önskemål om att under året lägga ner sin scoutkår.

§ 24
Kårer utan rapporterad
verksamhet

Styrelsen beslöt att
Sven kontaktar förbundsstyrelsen som bör ta ansvar för
nedläggningsprocessen. Distriktsstyrelsen kan stötta i denna process.

Angereds scoutkår
Angereds scoutkår har verksamhet, enligt verksamhetsutvecklaren Elin
Martinsson. Men inga medlemmar eller aktiviteter har rapporterats in för
år 2017. Kåren behöver stöd gällande administrationen av medlemmar,
närvarorapporter, mm.
Styrelsen beslöt att
Sven kontaktar Elin Martinsson och följer upp att kåren får den praktiska
hjälp de behöver.
Styrelsen behöver utse en person som håller löpande kontakt med
distriktets verksamhetsutvecklare.

§ 25
Distriktets
verksamhetsutvecklare

Styrelsen beslöt att
Sven håller en löpande kontakt under året med distriktets
verksamhetsutvecklare Elin Martinsson och följer hennes arbete med
distriktets scoutkårer.
Distriktsstyrelsen ska bjuda in till två framtidsträffar, enligt
Arbetsplanen för år 2018.
Mötet diskuterade och konstaterade att framtidsfrågor behöver diskuteras i
två steg. Först en diskussion per kår och därefter samlingar där kårer
delger varandra och distriktet sina tankar och behov inför framtiden.

§ 26
Framtidsarbete

Styrelsen beslöt att
• Anders sammanställer ett diskussionsunderlag som sänds till
kårerna i april månad. De uppmanas genomföra en kårstämma
med fokus på kårens framtid och hur man tänker sig att lämna
över till nästa generation.
•

Sven planerar och samordnar två kvällar till vilka intresserade
kårer inbjuds. En träff i norra delen av distriktet och en i södra.
Det ska vara fysiska möten samt möjlighet att vara med via
webblänk.

Checklista för arrangemangsansvariga
Gunnel har sett att distriktets checklista från år 2015 behöver uppdateras.
Styrelsen beslöt att
Carl och Gunnel får i uppdrag att snarast uppdatera checklistan.
Gunnel publicerar nya checklistan på hemsidan.
Gunnel sänder ut information till scoutkårer om att ny checklistan finns
och att den ska användas.

§ 27
Checklista för
arrangemang
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Till varje distriktsarrangemang ska finnas en kontaktperson i styrelsen.

§ 28
Kontaktperson för
arrangemang

Styrelsen beslutade om följande kontaktpersoner

Datum

Arrangemang

12 apr

HLR kurs

Kontaktperson i DS
Kalle

1 - 3 juni

Norporée

Sven

16 -22 juli

Blå Gryning

Gunnel

Juni -Aug

Ledarsegling

Anders

29 jun -1 jul
Fre -sön
1 sept

Resa till Stockholm

Kalle

Hantverksträff

Ing-britt

28 – 30 sept

Distriktets helgläger

Gunnel

Höst

Distrikts-TASS

Anders

18 okt

Träff för att diskutera
placeringsstrategier

Kalle

26 okt

Inför Demokratijamboreen (9-11/11)

Sven

?? dec

Julbord

Kalle

19-20 jan

Äventyr

Kalle

19 eller 20
jan
1-3 mars

Distriktsråd –
arrangemang
Skidresa

Sven

9 mars

Årsmöte

Anders

Ing-britt

Styrelsen beslöt att
• Kontaktpersonen ska kommunicera med arrangörerna
och se till att arrangemanget planeras, genomförs och avslutas i
enlighet med distriktets ”Checklista för arrangemangsansvariga”.
•

Checklista och info om kontaktperson i styrelsen sänds ut till alla
Scoutkårer och alla arrangemangsansvariga av Gunnel

HLR-utbildning med hjärtstartare - 12/4 Borås
Claes Uhlin har skrivit inbjudan till utbildningen.
Gunnel har den 11/3 sänt ut inbjudan till HLR-kursen till alla scoutkårer.
Inbjudan publicerades samma dag via distriktets facebookgrupp
Styrelsen beslöt att
Notera rapporten.

§ 29
På gång i
Arrangemangsplanen
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Norporée 1-3/6 Apelhult
Sven rapporterade att Sibban har bokat ängar och lokaler på Apelhult,
men hon har inte fått detta konfirmerat än.
Programmet är fastställt och inbjudan har sänts ut till alla kårer 4/3.
Styrelsen beslöt att
Notera rapporten.
Ledarresa till Rom år 2019
Detta arrangemang behöver förberedas i mycket god tid. Anders har
kontakter i Rom som ev. kan ordna boende.
Styrelsen beslöt att
Tillfråga Birgitta Persson om hon vill börja förbereda arrangemanget
tillsammans med Anders och Carl.

eBas - finesser och nyheter, 19/4 Wendelsberg + videokonferens
Gunnel rapporterade att Eva Kilnäs har bokat lokal på Wendelsberg med
videokonferens torsdagen den 19 april kl 18:30. Information om kursen
finns på distriktets facebookgrupp.
En inbjudan skrivs av Eva Kilnäs och den kommer att sändas ut till alla
kårer av Gunnel, så snart den är klar.

§ 30
Arrangemang
vid sidan av
Arrangemangsplanen

Styrelsen beslöt att
Notera rapporten.
Temadag ”Friluftsliv för god folkhälsa”, 24/4 Göteborg
En inbjudan har inkommit, via förbundsexpeditionen, till en Temadag,
som arrangeras av Länsstyrelsen den 24/4 i Slottsskogen Göteborg.
Gunnel har med hjälp av Eva Kilnäs publicerat inbjudan via Västra
scoutdistriktets facebookgrupp.
Styrelsen beslöt att
Snarast informera alla scoutkårer om att distriktets facebookgrupp finns.
Gunnel ansvarar för detta.

Distriktets ekonomi - nulägesrapport
• Carl rapporterade att distriktets Plusgirokonto har avslutats.
•

Distriktets har haft en del utgifter för skidresan, men fakturor har
sänts ut till alla deltagande kårer, så intäkter för skidresan ska
snart komma in.

•

Utgifter för distriktsårsmötet (lokal och mat) har betalats ut.

•

Distriktet har fått in ett preliminärt bidrag från Västra
Götalandsregionen, men Carl ska efter påsk ansöka om
verksamhetsbidrag och detta bör resultera i att distriktet får mer
intäkter.

Styrelsen beslöt att
Notera rapporten.

§ 31
Ekonomi
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Styrelsen beslöt vidare att
Göra en snabb internrevision av distriktets bankkonton online, genom
inloggning på Internetbanken.
Resultat: Saldo per konto granskades och ser ut att stämma.

Sven rapporterade att nästa möte med Samverkansgruppen för Västra
regionen av Scouterna, ”Västra Klumpen”, sker torsdagen den 31/5 i
Göteborg.

§ 32
Samverkansmöte i
Västra regionen

Styrelsen beslöt att
Notera datumet.

Mötet diskuterade om distriktet ska ha någon profilprodukt eller ett
distriktsmärke. Syftet är att detta ska öka känslan av samhörighet i
distriktet.
Mötet kom fram till att man bör inleda med att ta fram en grafisk profil för
distriktet. Denna kan sedan användas till olika saker, som t.ex. logotype,
tygmärke eller på ett plagg.
Om distriktet ska ta fram något plagg så ska det vara något som är
praktiskt för en scoutledare at använda i scoutverksamheten.

§ 33
Grafisk profil

Styrelsen beslöt att
Tillfråga Mikael Paffo om hon är intresserad av att ta fram några förslag
till grafisk profil för distriktet.

Distriktets Inriktningsdokument ska omarbetas under år 2018

§ 34
Inriktningsdokumentet

Styrelsen beslöt att
• Styrelsen diskuterar vilka ändringar man vill göra i dokumentet på
ett längre styrelsemöte, innan midsommar.
•

Därefter utses en arbetsgrupp som utformar ny text i
Inriktningsdokumentet.

Styrelsen beslöt att
• ”På gång i Arrangemangsplanen” ska vara en stående punkt på
dagordningen för distriktsstyrelsens möten.
• Sven ansvarar för detta.
Styrelsen beslöt att
• Införa en ”Ansvars”-matris som ska visa vad som ska göras, när
det ska vara klart och vem som ansvarar.
• Gunnel ansvarar för att matrisen skapas och att den uppdateras.
• Anders hjälper till att publicera matrisen på Google drive.

§ 35
Bättre uppföljning
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Styrelsen beslöt att
• Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 24 april kl. 21.00, via telefon.
•

§ 36
Nästa möte

Heldagsmöte med styrelsen planeras lördagen den 16 juni mellan
kl. 10-16, i Utbys scoutstuga.
§ 37
Avslutning

Sven tackade för ett bra möte och avslutade detsamma.

Skövde 2018-03-25

Göteborg 2018-04-08

Vid pennan

Justerat

Gunnel Johansson
Gunnel Johansson

Sven Nilsson

