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Västra scoutdistriktet styrelse   

§ 62 - 70 
 

    

Sven Nilsson, Carl Persson, Ing-Britt Lindblad och Gunnel Johansson 
 

Närvarande 

 

Ordförande Sven hälsade välkommen till mötet som hölls via telefon. 
 

§ 61 

Välkommen 

 

 

NORPORÉE, 1-3 juni Apelhult 

Sven rapporterade att arrangemanget var väl planerat och genomfört och 

programmet var omtyckt av scouterna. 

 

Stora Levene scoutkår har gjort en skriftlig redovisning till 

distriktsstyrelsen, där finns några punkter att diskutera inför nästa 

liknande arrangemang, 

 

  Styrelsen beslöt att  

  Notera rapporten och framföra ett tack till arrangörerna 

 

 

RESA till Stockholm, 29 juni -1 juli 

Carl och Ingbritt rapporterade att 21 personer deltog. 

Det var ett trevligt arrangemang och intressanta platser besöktes. 

 

  Styrelsen beslöt att  

  Notera rapporten och framföra ett tack till arrangörerna 

 

 

LEDARSEGLING i Varberg 

Arrangemanget är inte genomfört ännu. Ev. genomförs seglingen i slutet 

av augusti. 

 

  Styrelsen beslöt att  

  Notera rapporten 
 

§ 62 

Rapporter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag till scoutupplevelse - Explorer Belt 

Utby scoutkår har ansökt om bidrag till 2 kårmedlemmar som ska deltaga 

i Explorer Belt 2018. 

 

  Styrelsen beslöt att  

  Bidra med 10 % av arrangemangsavgiften till de 2 medlemmarna. 

 

Bidrag till lägerupplevelse – Blå gryning 

Varbergs scoutkår har ansökt om bidrag till 4 medlemmar som ska deltaga 

i Blå Gryning på Kungshol. 

 

  Styrelsen beslöt att  

  Bidra med 1500 kr till de 4 medlemmarna. 

 

Bidrag till lägerupplevelse – Blå gryning 

Borås scoutkår har ansökt om bidrag till 2 medlemmar som ska deltaga i 

Blå Gryning på Kungshol. 

 

  Styrelsen beslöt att  

  Bidra med 750 kr till de 2 medlemmarna. 

 

§ 63 

Beslut om bidrag 



NYKTERHETSRÖRELSENS  PROTOKOLL  

SCOUTFÖRBUND – NSF –  2018-08-17 
 

Västra scoutdistriktet styrelse   

§ 62 - 70 
 

 

Bidrag till lägerupplevelse – Blå gryning 

Mölnlycke scoutkår har ansökt om bidrag till 3 medlemmar som ska 

deltaga i Blå Gryning på Kungshol. 

 

  Styrelsen beslöt att  

  Bidra med 1135 kr till de 3 medlemmarna. 

 
 

Kursbidrag – Ledarutbildning Patrull Solvarg 

Borås scoutkår har ansökt om bidrag till 1 kursdeltagare på Solvarg. 

 

  Styrelsen beslöt att  

  Bidra med 750 kr för 1 kursdeltagare. 

 
 

Bidrag till internationell lägerupplevelse – HOME2018 

Timmersdala scoutkår har ansökt om bidrag till 17 medlemmar som ska 

deltaga i det internationella lägret HOME2018 i Österrike, 6-15/8. 

 

  Styrelsen beslöt att  

  Bidra med 1000 kr vardera till de 17 medlemmarna i Timmersdala 

scoutkår. 

 

Bidrag till internationell lägerupplevelse – Schweiz 

Mölnlycke scoutkår har ansökt om bidrag till 9 medlemmar som ska åka 

på internationell lägerupplevelse i Schweiz. 

 

  Styrelsen beslöt att  

  Bidra med 1000 kr vardera till de 9 medlemmarna i Mölnlycke scoutkår. 

 

 

Bidrag till internationell lägerupplevelse – Norge 

Nossebro scoutkår har ansökt om bidrag till 5 medlemmar som ska åka på 

internationellt läger FUTURA i Norge. 

 

  Styrelsen beslöt att  

  Bidra med 1000 kr vardera till de 5 medlemmarna i Nossebro scoutkår. 

 

 

 

Styrelsens ”Att göra”-lista 
 

• Nedläggning av Kållered-Lindome scoutkår 

Status: 

Sven har mailat till Förbundsexpeditionen och Förbundsstyrelsen 

om att vi behöver stöd i denna process. Inget svar ännu, 
 

• Administrativ hjälp till Angereds scoutkår 

Status: 

Sven har sökt Elin M nu i augusti. Inget svar ännu, 

 

§ 64 

Att göra listan 
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Distriktsstyrelsen ska bjuda in till två framtidsträffar. 

Sven föreslog dessa datum: Torsdag 13/9 resp. tisdag 18/9  
 

  Styrelsen beslöt att  

• Att arrangera en framtidsträff i Utby den 13/9 

• Att arrangera en framtidsträff i Stora Levene den 18/9, om möjligt 

• Gunnel kollar om scoutgården i Stora Levene är ledig den 18/9 

• Gunnel sänder ut information om de två datumen till 

scoutkårerna.  

• Sven och Anders planerar hur framtidsträffarna ska genomföras 

• Mer info ska sändas ut i en vecka innan 13/9 

• Unga i distriktet ska diskuteras på framtidsträffarna 

 

§ 64 

Framtidsarbete 

 

Hantverksträff 1/9, Stora Levene 

Inbjudan har sänts ut i början av sommaren, anmälan ska göras senast 

måndag 20/9. 

 

 

Distriktets Helgläger 28-30/9, Ransberg 

Carl rapporterade att planering pågår och inbjudan är på gång.  

Gunnel kontaktar arrangörerna och sänder dem checklistan. 

 

 

Inför Demokratijamboreen, 26/10 

 

  Styrelsen beslöt att 

• Distriktets kårer behöver förbereda sig - innan vi diskuterar 

motioner och förslag med övriga i Västra Klumpen, 

• Lokaler och videoutrustning behöver bokas 26/10. 

 

 

Julbord  

Carl rapporterade vilka datum och tider som är möjliga på Bjertorps slott 

 

  Styrelsen beslöt att 

  Carl bokar in julbord på Bjertorp söndagen den 16/12 kl. 13. 

 

§ 65 

På gång i 

arrangemangsplanen 

 

Möte med Västra Klumpen måndag 20/8 

 

Styrelsen beslöt att 

Sven och Ing-Britt representerar på mötet. 

 

§ 66 

På gång - övrigt 

 

Distriktsrådet för IOGT-NTO rörelsen i Göteborg kallar till möte 29/8. 

Har Rolf Carlsson åtagit sig att representera NSF? 

 

  Styrelsen beslöt att 

  Sven hör med Rolf Carlsson om han vill representera - i annat fall  

  representerar Sven på mötet. 

 

§ 67 

Distriktsråds-

representant 
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Distriktskassören rapporterade om det ekonomiska läget. 

 

Regionbidrag har utbetalats med 240.000 kr. 

Skidresans kostnader ligger inom budget. 

Norporéen kostade 2.000 kr mer än budgeterat. 

Ledarresan kostade hälften så mycket som budgeterat. 

Troligen blir det ett litet underskott i årsresultatet, men detta är ju 

budgeterat för. 

 

  Styrelsen beslöt att 

  Notera rapporten 

 

§ 68 

Distriktsråds-

representant 

 

  Styrelsen beslöt att  

  Ha ett kortare telefonmöte den 5 september kl. 21, inför     

  Framtidsträffarna. 

 

  Styrelsen beslöt att  

  Ha ett heldagsmöte i Göteborg söndagen den 7 oktober med start på    

  förmiddagen. 

 

§ 69 

Nästa möte 

 

 

Sven tackade för mötet och avslutade detsamma.  

 

§ 70 

Avslutning 

 

 

 

Skövde 2018-08-26   Göteborg 2018-    -   

Vid pennan    Justerat 

Gunnel Johansson 

Gunnel Johansson   Sven Nilsson 

 

 


