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Sven Nilsson, Anders Ödman, Ing-Britt Lindblad och Gunnel Johansson. 

Frånvarande: Carl Persson. 
 

Närvarande 

 

Ordförande Sven hälsade välkommen till mötet som hölls i scoutstugan i 

Utby. 
 

§ 1 

Välkommen 

 

 

Distriktsråd med äventyr, 19-20 januari 
 

Distriktsrådet i Skövde samlade 60 deltagare på lördagen, 41 

deltagare stannade på söndagen. 

Många medlemmar under 18 år deltog: 37 st. på lördagen. 

Under lördagen genomfördes Distriktsrådet med fokus på distriktets 

framtida arrangemang och två andra framtidsfrågor.  

En paus gjordes för Upplevelsebad under några timmar.  

För de 40 scouter som övernattade ordnades sällskapsdans/folkdans.  

På söndag förmiddag erbjöds Bågskyttekurs och Laserdome. 
Arrangörer var Gunnel Johansson, Ingvar Johansson och Mattias Boström. 

 

Carl och Ing-Britt organiserade och höll i själva Distriktsrådet. 

Deltagarna arbetade under förmiddagen i åtta grupper som 

diskuterade och lämnade förslag gällande fyra olika 

diskussionsområden. Före lunch redovisades gruppernas förslag. 
På lördagskvällen samordnades alla förslag på distriktsarrangemang för år 

2019-2021. Ing-Britt dokumenterade resultatet.  

DS arbetar vidare med detta underlag för Arrangemangsplan och Budget. 

 

Styrelsen beslöt att  

  Notera rapporten. Sven har tackat arrangörerna. 

 

DS utvärdering av arrangemanget: 

Upplägget på distriktsrådet var bra, det var livfulla diskussioner. 

Arrangemanget i övrigt var väl planerat och genomfördes på ett bra sätt. 

 

Det är viktigt att blanda åldrar och erfarenheter i arbetsgrupperna. 

Viktigt att de unga deltagarna nu får återkoppling, via distrikt eller kår, 

om vad som händer med förslagen från Dsitriktsrådet.. 

 

Distriktsrådet bör kallas Framtidsträff.  

Framtidsträffen bör arrangeras så att unga medlemmar uppmuntras att 

deltaga, t.ex. med någon rolig/spännande aktivitet + möjlighet att umgås 

med scoutkompisar (gärna övernattning). 

Viktigt att våra demokratiska möten har en låg deltagaravgift, 

 

  Styrelsen beslöt att  

   Gunnel uppmanar scoutkårerna att informera varandra om vilket läger  

   de väljer att delta i sommaren 2019. 

 

  Alla i DS ska ta del av distriktsrådets åsikter i dessa två frågor – och  

  fundera på vad som kan åtgärdas 

   ”Hur får vi ungdomar att växa och bedriva distriktsaktiviteter?” 

   ”Hur får vi arrangörer till det distriktet vill genomföra?” 
 

§ 2 

Rapporter 
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  Styrelsen beslöt att lägga följande förslag till årsmötet  

• Årsavgiften för år 2019 ska vara 0 kr per medlem och/eller 

scoutkår. 

 

 Styrelsen beslöt att lägga följande förslag till årsmötet 

• Inga arvoden utbetalas av Västra Scoutdistriktet. 

• Personer som har i uppdrag att representera Västra Scoutdistriktet 

erhåller ersättning för faktiska kostnader i samband med 

representationsuppdraget. 

• Ledamot i distriktsstyrelsen erhåller ersättning för resekostnader i 

samband med sitt uppdrag. 

• Distriktsårsmötet beslutar per distriktsarrangemang om aktuella 

ersättningar och avgifter för arrangemangets deltagare.. 

• Distriktsstyrelsen äger rätt att besluta om ev. övriga ersättningar.  

 

Styrelsen beslöt att lägga följande förslag till årsmötet 

• Bidrag till World Scout Jamboree i Nordamerika 2019 ges 

med 2500 kr per person. 

• Ansökan om bidrag görs kårvis när deltagarna har antagits 

till lägret. 

• Bidraget finansieras genom upplösning av medel ur 

lägerpotten. 
 

Styrelsen beslöt att lägga följande förslag till årsmötet 

• Bidrag till lägerupplevelse 2019 söks hos distriktsstyrelsen 

med deltagarlista innan lägret börjar. Ansökan görs kårvis. 

• 1000 kr per deltagare betalas ut i bidrag för internationell 

lägerupplevelse, omfattande minst 5 dagar. 

• 500 kr per deltagare betalas ut i bidrag för läger i Sverige 

omfattande minst 5 dagar, dock max 25% av 

deltagaravgiften. 

• En lägerdeltagare kan endast få ett av lägerbidragen som 

nämns ovan. 

• Bidrag finansieras genom upplösning av medel ur 

lägerpotten 
 

Styrelsen beslöt att lägga följande förslag till årsmötet 

• Bidrag till annan internationell scoutupplevelse ges med 

10% av deltagarens kostnad för arrangemang och resa.  

• Bidraget söks hos distriktsstyrelsen med deltagarlista innan 

arrangemanget börjar. Ansökan görs kårvis. 

 

 
Styrelsen beslöt att lägga följande förslag till årsmötet 

• För samtliga bidrag gäller att ej använda bidrag ska återbetalas 

till distriktet. 

 

 

 

 

 

§ 3 

Styrelseförslag  

Distriktsårsmöte 

 

- Årsavgift 

 

 

- Arvoden och 

ersättningar 

 

 

 

 

 

 

 

- Bidrag WSJ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bidrag 

lägerupplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bidrag till 

Internationell 

scoutupplevelse 

 

 

 

 

 

- Ej använda bidrag 
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Två poster i Scoutdistriktets balansräkning har funnits med i många 

år. Distriktskassören har föreslagit att posterna nu avskrivs/regleras 

i Balansräkningen.  

 

Varbergs scoutkårs skulder, 32 250 kr 
  Styrelsen beslöt att lägga följande förslag till årsmötet  

• Skriva av de skulder som Varbergs Scoutkår har till Västra 

Scoutdistriktet, gällande inköp av Meginjollar. 

 

Okända inbetalningar, ca. 27 000 kr. 
Styrelsen beslöt att lägga följande förslag till årsmötet  

• Lösa upp ”Okända inbetalningar” i Balansräkningen, som en 

inkomst. 

 

Fort. § 3 

Styrelseförslag  

Distriktsårsmöte 

 

 

 

- Skuld Varberg 

 

 

 

 

- Okända 

inbetalningar 

 

Distriktets verksamhetsberättelse 2018 
 

Styrelsen hjälps åt att skriva text till verksamhetsberättelsen enligt 

följande: 

 

Sven skriver Inledning och Slutord, Han skriver även om ”Inför 

Demokratijamboreen” samt om Västra Klumpen och samarbetet med vår 

verksamhetsutvecklare. 

 

Ing-Britt skriver om Norporéen, Ledarresan till Stockholm och 

Hantverksdagen. 

 

Anders skriver om Distriktsrådet i Borås och Helglägret på Ransberg. 

 

Gunnel skriver om Skidresan och Julbordet 

 

Gunnel sammanställer alla texter till en Verksamhetsberättelse och lägger 

till några bilder från arrangemang. 

 

 

§ 4 

Verksamhetsberättelse 

2018 
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Västra Klumpen 

Sven rapporterade att nästa möte med Västra Klumpen hålls den 6/2 i 

Göteborg. Då ska frågan om Regionläger 2020 tas upp. 

 

Styrelsen diskuterade hur vi ska ställa oss till ett eventuellt Regionläger i 

Väst år 2020. 

Pga. att det samma sommar arrangeras Förbundsläger på Ransberg, så kan 

vi som distrikt inte satsa på Regionlägret i Väst. Vi tror att merparten av 

distriktets kårer och medlemmar föredrar att delta på eller hjälpa till att 

arrangera Förbundslägret. 

 

  Styrelsen beslöt att  

  Ing-Britt representerar på detta möte. 

  Västra scoutdistriktet av NSF kommer inte att satsa på Regionläger i  

  Väst år 2020. 

 

§ 5 

Representation Västra 

Klumpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Styrelsen beslöt inte om ett datum för nästa möte  

   

§ 6 

Nästa möte 

 

 

Sven tackade för mötet och avslutade detsamma.  

 

§ 7 

Avslutning 

 

 

Skövde 2019-01-29   Göteborg 2019-    -   

 

Vid pennan    Justerat 

Gunnel Johansson 

Gunnel Johansson   Sven Nilsson 

 


