
NYKTERHETSRÖRELSENS  PROTOKOLL  

SCOUTFÖRBUND – NSF –  2019-04-11 
 

Västra Scoutdistriktets styrelse   

§ 1-15 
 

    

Ing-Britt Lindblad, Anders Ödman, Carl Persson, Johanna Larsson,  

Malin Elfversson och Gunnel Johansson.  
 

Närvarande 

 

Ordförande Ing-Britt hälsade välkommen till mötet. Styrelsemedlemmarna 

presenterade sig kort. 
 

§ 1 

Välkommen 

 

 

Styrelsen beslöt att  

Västra scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds firma tecknas 

av styrelsen som helhet eller av kassören Carl Persson samt en 

styrelseledamot, två i förening.  

 

Styrelsen består av:  

Ing-Britt Lindblad 

Carl Persson 

Anders Ödman 

Gunnel Johansson 

Malin Elfversson 

Johanna Larsson 

  

Västra scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds följande 

konton tecknas av kassören Carl Persson, 19630615-5935: 

  Plusgirokonto 430 38-9 

  Konto i God Fond, kundnummer 869000 9728 

  Konto i Skandinaviska Enskilda Banken.  

  Konto i Swedbank.  

 

Omedelbart justera innevarande § 2.  

 

§ 2 

Firmatecknare 

 

 

 
 

Distriktskassören rapporterade att  

Distriktets hittills genomförda arrangemang, år 2019, följer budget i stort.  

 
Styrelsen beslöt att     

Göra en snabb internrevision av distriktets bankkonton i SE banken 

online, genom inloggning på Internetbanken.  

Saldo per konto granskades och beloppen ser ut att stämma. 

 

Styrelsen beslöt att     

Uppdra åt Carl Persson att genomföra nödvändiga transaktioner för att 

genomföra omplaceringar av distriktets tillgångar, enligt beslut på 

distriktets årsmöte 19/3. 

 

 

§ 3 

Ekonomi  

 

 

 

Distriktsstyrelsens uppdrag 
 

Styrelsen gick igenom distriktets Arbetsplan och Arrangemangsplan 2019, 

för att ha en gemensam syn på styrelsens uppdrag under det kommande 

verksamhetsåret. 

  

§ 4 

Distriktets arbetsplan 

och arrangemangsplan 
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Feel Good vandring lördag 25 maj 

Arrangemanget får kosta 5000 kr enligt budget.  

Idéer kring plats och program presenterades av Anders.  

 

    Styrelsen beslöt att     

    Anders Ödman och Malin Elfversson är ansvariga för arrangemanget.  

    Inbjudan ska sändas ut en månad innan arrangemanget. 

     
 

Norporée 7-9 juni 

Carl rapporterade att det mesta är planerat och förberett. Inbjudan kommer 

att sändas ut inom några veckor. 

 

Distriktsårsmöte 7 mars 2020 

Ing-Britt rapporterade att Trollhättans scoutkår åtar sig att arrangera 

årsmötet. 

 

    Styrelsen beslöt att     

    Godkänna Trollhättans scoutkår som arrangörer.  

 
 

Ledarresa till Rom 23-26 april 2020 

Anders och Carl rapporterade följande: 

 

Boende rum är bokade i Rom, 23-26 april, för 50 personer. 

Distriktet står för aktiviteter, boende och mat i Rom.  Deltagarna bokar 

och betalar sin egen resa. 

 

Ansvariga för planeringen är: Birgitta, Anders och Carl. 

De har diskuterat upplägg av arrangemanget, viktigt att det verkligen 

känns som att det är ett distrikt som åker tillsammans. Hela gruppen 

kommer därför att följas åt på aktiviteter, för att dela gemensamma 

upplevelser så mycket som möjligt. 

 

Inbjudan kommer att sändas ut i maj och anmälan kommer att behöva 

göras redan nu i vår. 

 

§ 5 

På gång i 

Arrangemangsplanen 

 

Västra Klumpen 

Ing-Britt informerade från möte med Västra Klumpen. 

Anders sitter i styrgruppen för Västra Klumpens läger 2020.  

 
Styrelsen diskuterade hur vi ska ställa oss till Regionlägret i Väst år 2020. 

 

Styrelsen beslöt att  

Västra scoutdistrikt av NSF är med som arrangör till Regionlägret 2020. 

NSF har dock Förbundsläger sommaren 2020, varför vi prioriterar 

förbundets läger. 
 

Västra scoutdistriktets tar på sig ett ekonomiskt ansvar för Regionlägret 

2020 som är proportionellt gentemot antal deltagande NSF scouter på 

Regionlägret. 

 

§ 6 

Västra Klumpen och 

Regionläger i Väst 

2020 
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Styrelsen beslutade om fördelning av vissa ansvarsområden och vad 

som ska göras 

 

• Kontakt med verksamhetsutvecklare i vårt distrikt.  

Ansvarig är Ing-Britt. Hon skriver till förbundsordföranden att vi 

vill bjuda in representanter från förbundet, för att diskutera vilken 

hjälp Västra scoutdistriktet och dess kårer behöver ha. 

 

• Distriktets hemsida 

Ansvarig är Gunnel. Alla protokoll samt arbetsplan, 

arrangemangs-plan, budget, mm. publiceras av Gunnel.  

Protokoll behöver inte vara undertecknade innan publicering, men 

de ska ha granskats av hela styrelsen 

Listan med distriktets kårer ska justeras. 

 

• Distriktets facebookgrupp 

Ansvarig är Eva Kilnäs. Alla i styrelsen ska få Admin rättigheter. 

 

• Arrangemang – kontaktperson i styrelsen 

Feel Good vandring:     Anders  

Norporée:                      Malin  

Ledarsegling:                Anders  

Helgläger:                     Gunnel  

Inför FM:                      Gunnel  

Resa till FM:                 Carl  

Prison Island:                Ing-Britt  

Julbord:                         Carl  

Vinterledarläger 2020:  Gunnel  

Skiresa 2020:                 Johanna  

 

• Kontaktperson per scoutkår 

Angered:                       Gunnel  

Borås:                           Ing-Britt  

Dals-Ed:                       Gunnel  

Glasberget:                   Johanna  

Jonsered:                      Anders  

Kinnarumma:               Gunnel  

Kållered-Lindome:       Ingen kontaktperson i nuläge 

Mölnlycke:                   Anders  

Nossebro:                      Malin  

Reftele:                         Anders  

Skarstad-Hällum:          Gunnel  

Skene:                           Ing-Britt 

Skövde-Skultorp:          Malin 

Stora Levene:               Johanna 

Timmersdala:               Johanna 

Trollhättan:                   Ing-Britt 

Utby:                             Malin 

Varberg:                       Ing-Britt 

Ätran:                           Ing-Britt 

 

       Styrelsen ska på nästa möte ta fram en lista på frågor som kan vara 

       intressant att prata med kårerna om. 

 

§ 7 

Ansvarsområden 

styrelsen 
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Följande rapporterades betr. status för kåren Kållered-Lindome:         

 

Anneli Simu har, som tjänsteman på Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, i 

uppdrag att utreda vad som ska ske med scoutkåren. Tex. om scoutkåren 

ska läggas ned.  

 

Anneli hör av sig till oss i distriktet om vi behöver agera. 

 

§ 8 

Kållered-Lindome 

scoutkår 

 

Ebba Sälle och Malin Elfversson arbetar med att ta fram förslag till ett 

distriktsmärke / logga. 
 

Styrelsen beslutade att: 

Malin tar kontakt med Ebba.  

Förslag önskas insända till distriktssekreteraren i juni månad. 

Omröstning, mellan några olika förslag, sker via Facebook. 

 

§ 9 

Distriktsmärke / logga 

för distriktet 

 

Styrelsen beslutade att: 

Nyare protokoll, original, med underskrift lagras hos Ing-Britt. 

 

Äldre protokoll finns hos Kalle, de ska lämnas till Göteborgs 

Föreningsarkiv 

 

§ 10 

Arkivering av 

protokoll 

 

 

 

Styrelsen beslutade om följande bidrag för internationella 

scoutupplevelser: 

 

1. Stora Levene scoutkår får 10% i bidrag till två deltagare som ska 

gå Explorer Belt. Kostnaden per person är 15.000 kr. 

Malin Elfversson deltog inte i beslutet. 

 

2. Johanna Larsson får 10% i bidrag för sitt deltagande i WAGGGS 

Juliette Low seminarium. Kostnaden är inte fastställd ännu, men 

10% av deltagaravgift + reskostnad utbetalas. 

Johanna Larsson deltog inte i beslutet. 

 

3. Utby scoutkår får 10% i bidrag för deltagare som åker med på den 

ledarresa som Utby ordar till WSJ 2019 i USA. Bidraget utbetalas 

till de personer som är medlem i någon av distriktets scoutkårer.  

Kostnaden per person är 19.120 kr. 

Anders Ödman och Carls Persson deltog inte i beslutet. 

 

§ 11 

Bidrag internationell 

scoutupplevelse 

 

I enlighet med beslut på Distriktsårsmötet, beslöt Styrelsen att 
 

NSF-kåren 6 Göta Lejon läggs ner med omedelbar verkan. 

 

Kårens tillgångar förs över till Västra Scoutdistriktet. 
 

Kårens sparkonto i Nordea 3119 20 31105 tecknas av distriktet kassör 

Carl Persson, 19630615-5935. 

 

Omedelbart justera innevarande § 12.  

 

§ 12 

Scoutkåren Göta Lejon 
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Styrelsen beslöt att  

 

Bordlägga frågan om distriktet ska uppvakta 50-åringar eller ej. 

 

§ 13 

Jubilarer 

 

Styrelsen beslöt att 

 

Nästa möte bör hållas i slutet av maj eller början av juni. 

Ing-Britt gör en omröstning om lämplig mötesdag via t.ex. Doodle. 

   

§ 14 

Nästa möte 

 

 

Styrelsen utvärderade mötet. 

 

Det hade varit bra med en halvtimma längre tid.  

Projektor behövs, för att kunna se dokument.  

Fysiska möten som detta är att föredra framför telefonmöte. 

 

Ing-Britt tackade för mötet och avslutade detsamma.  

 

§ 15 

Avslutning 

 

 

Skövde 2019-05-02   Göteborg 2019-    -   

 

Vid pennan    Justerat 

Gunnel Johansson 

Gunnel Johansson   Ing-Britt Lindblad 

 


