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 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 

 

Protokoll fört vid distriktets årsmöte – 
DM - 27 mars 2010 på IOGT-NTO huset i 

Lund 

§ 1 Mötets öppnande 
Distriktsordföranden, DO, Carl Berggren hälsade alla välkomna till 

distriktsårsmötet – DM – 2010, i år förlagt till IOGT-NTO huset i Lund. DO 

förklarade sedan 2010 års DM för öppnat. 

 

§ 2 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes genom ombudsupprop. Det fastställda ombudsantalet 

blev 26, fördelat på 25 ombud från 7 kårer, samt föredragande revisor. 

 

§ 3 Godkännande av kallelsen 
 Beslöts att distriktsårsmötet var behörigt utlyst. 

 

§ 4 Fastställande av föredragningslistan 
 Föredragningslistan godkändes. 

 

§ 5 Val av mötesfunktionärer 
 Följande val gjordes: 

 Mötesordförande – Rolf Andersson, Landskrona 

 Mötessekreterare – Mona Löwenqvist, Landskrona 

Protokolljusterare/rösträknare – Vladimir Lukic, Ekeby och Niklas Lundberg, 

Lund. 

Pressreferent – Arrangerande kår, Lund. 
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§ 6 Behandling av årsrapporten 
Rolf Andersson övertar klubban och tackar för förtroendet som tilldelats 

honom och mötets sekreterare. 

Ordförande uppmärksammade verksamhetsberättelsens välarbetade, 

förnyade, intressanta och trevliga utförande på årets berättelse där DS har lagt 

ner ett stort arbete. Ordförande ställde så fråga till mötesdeltagarna om mötet 

kan göra som brukligt angående behandlingen av årsrapporten. Ordförande 

läser rapportens rubriker och så får man begära ordet och ställa frågor och 

komma med synpunkter. Efter genomgång skall rapporten behandlas i sin 

helhet.  

Mötet beslöt att förfara på detta sätt. 

Efter genomgång och uppläsning av slutordet, godkändes årsrapporten av DM. 

Före fikat redogjorde Kristina Frisell för distriktets nya hemsida. DS 

poängterade härvid att hädanefter kommer all information till kårerna att gå 

via hemsidan, http://www.nsf.scout.se/skane 

Mötet ajournerades klockan 14.35 för fika. 

Förhandlingarna återupptogs klockan 15.00. 

 

§ 7 Ekonomisk rapport 
DK – Distriktskassören – uppmanade DM att komma med frågor angående den 

ekonomiska rapporten. 

Fleninge-Ödåkra frågade vad Internetkostnader bestod av. DK svarade att 

eftersom Distriktsstyrelsen – DS – använder sig av egna internetuppkopplingar 

även för distriktets nätkontakter, delas kostnaden upp i förhållande till 

användandet privat/distriktet. 

Diskussion uppstod mellan DK och revisor Rolf Andersson angående 

redovisning av utbetalda utvecklingsbidrag. Klara åsiktsskillnader förelåg 

mellan DK och revisorerna. Eftersom inget alternativförslag för redovisningen 

framkom från DK lades rapporten till handlingarna. 
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§ 8 Revisionsrapport 
Revisor Rolf Andersson föredrog revisionsrapporten, en skrivning anpassad till 

Kultur Skånes revisionskrav, och föreslog DM 

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs 

att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

Revisor Ingrid Hallberg meddelade att till revisionsberättelsens punkt 1 

angående medlemmar, skall efter texten ”…är 797 medlemmar” läggas till 

”varav 756 i Skåne län”. 

DK betonade att för bidragsansökan till Kultur Skåne, kommer från dessa 

siffror, medlemmar bosatta utanför Skåne att tas bort. 

DM beslutade därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

§ 9 Fastställande av balansräkning 
 DM beslutade att fastställa balansräkningen till kronor 679 867,65. 

 

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet 
 DM beslutade i enlighet med revisorernas förslag. 

 att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

 

§ 11 Anmälningsärenden från seniorscouttinget 
Inga anmälningsärenden hade inkommit. På tinget tidigare under dagen hade 

deltagarna tagit beslutet att tyvärr lägga SSVSR, Skånes Senior och 

VandrarScoutRåd, på ”is”. Dock skall aktiviteter som är bestämda sedan 

tidigare, genomföras. 

 

§ 12 Behandling av motioner 
 Eftersom det inte inkommit några motioner, lämnades den punkten. 

 



 

SKÅNES SCOUTDISTRIKT av  Distriktsårsmötesprotokoll 2010 
NYKTERHETENSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND  Sida 4 av 12 

§ 13 Distriktsstyrelsens förslag 

 Förslag nr 1 

 Kurs- och utbildningsbidrag 
Distriktet avsätter en pott på 30 000 kronor för kurser och utbildningar (och 

eventuell resefördelning) med anknytning till scoutverksamhet, där varje kår 

för sina medlemmar kan söka om max 5000 kronor. Pengarna fördelas i slutet 

av året i proportion till antalet ansökningar. 

Ansökningarna skall vara distriktet tillhanda senast 2010-11-14. 

Att minska motsvarande summa om bidrag mottagits någon annanstans ifrån. 

DM beslöt enligt förslag. 

 

Förslag nr 2 

Förslag på tid och plats för DM 2011 och preliminärt för DM 2012 
DM beslutade i enlighet med DS förslag 

att 2011 förlägga DM i Landskrona. 

att preliminärt förlägga 2012 års DM i Fleninge/Ödåkra. 

 

Förslag nr 3 

 DS föreslog följande arbetsplan 2010: 

Januari 

Februari 

17 Bowling  Utmanare/Rover Malmö 

Mars 

12-13 Filmkväll  Äventyrare  Sösdala 

27 Ting  Utmanare/Rover Lund 

27 DM  Alla  Lund 

April 
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Maj 

8 Jippidag  Alla  Landskrona 

21-23 Pingstläger  Alla  Wressel 

Juni 

5 Bikväll  Spårare/Upptäckare Sösdala 

19-20 Sommarhajk  Upptäckare/Äventyrare Klippan 

Juli 

Augusti 

8 Överraskning  Alla  Hästveda 

September 

11-12 Skåneleden  Alla  DS 

Oktober 

9-10 FM-förberedelser Alla 

30-31 FM  Alla  Västkusten 

November 

14 Höstrusk  Alla  Ekeby 

27-28  SSR:s årsmöte Alla  Kristianstad 

December 

 Julbord  Alla  Landskrona 

 

Ingrid Hallberg, Sösdala, uppmanade alla att ta sitt ansvar och komma till de 

arrangemang som vi beslutat genomföra. DO uppmanade arrangerande kårer 

att även om deltagarantalet är lågt, inte ställa in arrangemangen. 

DM beslöt att anta arrangemangsplanen. 
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Förslag nr 4 

 Preliminär arrangemangsplan 2011 
 DM beslutade att fastställa arrangemangsplanen 2011 enligt följande: 

Januari 

  Vinterhajk 

Februari 

Mars 

  WSJ – förberedelser 

April 

9 DM  Alla  Landskrona 

Maj 

  WSJ – förberedelser 

Juni 

10-12 Pingstläger  Alla 

Juli/Aug 

27/7-7/8 World Scout Jamboree (WSJ) 2011  Rinkaby 

September 

  WSJ – efterarbete 

Oktober 

  FM-förberedelser 

29-30 FM  Alla  Östersund 

November 

  WSJ – efterarbete 

  SSR:s årsmöte Alla 

December 

  Julbord  Alla 
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Förslag nr 5 

 Kårernas verksamhetsberättelser för 2010 
Distriktsstyrelsen föreslår att kårernas verksamhetsberättelser för 2010 skall 

vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars 2011, allt för att våra 

revisorer skall kunna revidera alla kårerna i distriktet innan distriktsårsmötet. 

Efter lite diskuterande föreslog Landskronakåren att ordet ”skall” i förslagets 

text skall bytas ut mot ”bör”. 

DM beslutade anta distriktsstyrelsens förslag, med Landskronakårens ändring. 

 

 Förslag nr 6 

 Antal distriktsstyrelseledamöter 
 Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 

 att antalet ledamöter skall vara fem (5). 

 Beslöts enligt förslaget. 

 

 Förslag nr 7 

 Ersättning för utlägg och resor 
 DS föreslår 

 att bilersättning utgår med den skattefria delen av den statliga milersättningen.  

 (För närvarande 185 öre/km) 

 att traktamentsersättning utgår i form av kostnadstäckande. 

 DM beslöt att anta förslaget. 

 

 Förslag nr 8 

 Rekryteringsbidrag 
 DM beslutade angående rekryteringsbidrag 

att distriktet bidrar med max 3 000 kronor per kår till medlemsrekrytering. 

Utbetalning sker mot redovisade kostnader. 
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 Förslag nr 9 

 Upplevelsepotten 
 DM beslutade angående upplevelsepotten 

att distriktet avsätter en pott på 12 000 kronor för upplevelsearrangemang 

utomlands, där varje person kan söka max 2 000 kronor. Pengarna fördelas i 

slutet av året i proportion till antalet ansökningar. Ansökningen skall vara 

distriktet tillhanda senast 2010-11-14. 

 

 Förslag nr 10 

 Årsavgift 
 DM beslutade angående distriktsavgiften 

 att avgiften fastställs till 10 kronor/ medlem och år. 

 att distriktsavgiften skall vara erlagd senast 2011-01-31. 

 att kårer erlägger distriktsavgift för sitt medlemsantal 2010-12-31. 

 

 Förslag nr 11 

 Specialrekryteringsbidrag 
 DM beslutade angående specialrekryteringsbidrag 

att de kårer som har rekryterat medlemmar genom konsulenter 2010 kan 

ansöka om ett bidrag motsvarande 10 kronor per nyrekryterad medlem. 
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 Förslag nr 12 

 Utvecklingsbidrag 
Varje kår i distriktet tilldelas, efter ansökan, en pott på max 10 000 kronor för 

år 2010, för att utveckla kåren. Det skall givetvis vara sådant som kan stärka 

kåren och dess ledare. Kårerna i distriktet kan söka dessa medel genom att 

skicka in en förhandsplan och en budget på den tilltänkta utveckling på kåren 

och dess verksamhet, eller också besöka ett distriktsstyrelsemöte och där 

presentera kårens plan för bidraget. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet att besluta 

att ansökan bifalls eller avslås på det nästkommande distriktsstyrelsemötet 

efter inkommen ansökan eller på det mötet som kåren i fråga söker bidraget. 

att bidraget skall redovisas inom ett år efter beviljat bidrag, redovisning skall 

vara distriktsstyrelsen skriftligen till handa. Är inte bidraget redovisat skickas en 

faktura på det beviljade beloppet till kåren. 

att nytt utvecklingsbidrag inte kan sökas förrän senaste beviljade bidraget 

redovisats enligt ovan. 

Landskronakåren föreslår ny skrivning av andra att-satsen enligt följande:  

att bidraget skall skriftligen redovisas till distriktsstyrelsen och vara reviderat av 

en av scoutkårens revisorer. 

Distriktsårsmötet beslöt att anta distriktsstyrelsens första och tredje att-sats 

samt Landskronakårens ändringsförslag på att-sats två. 

 

 Förslag nr 13 

 Distriktsstyrelsens förslag till budget 2010 
Den framlagda budgeten godkändes med de två ändringar distriktsstyrelsen 

meddelade. Upplevelsebidraget skrevs upp från 6 000 kronor till 12 000 kronor 

och utbildningsbidraget skrevs upp från 10 000 kronor till 30 000 kronor. 
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§ 14 Val av distriktsstyrelse 
 Följande val gjordes 

 Ordförande Carl Berggren, Landskrona  Omval – 1 år 

 Kassör Björn Jönsson, Ekeby  Nyval – 2 år 

 Ledamot Sandra Frisk, Hästveda  Omval – 2 år 

 Ledamot Caroline Ekblad, Malmö  Fyllnadsval – 1 år 

 Ledamot Viktoria Wallin, Malmö  Kvarstår – 1 år 

 

§ 15 Val av revisorer och revisorsuppleanter 
 Revisorer 

 Ingrid Hallberg, Sösdala   Omval – 2 år 

 Rolf Andersson, Landskrona  Kvarstår – 1år 

 Suppleanter 

 Jens Olsson, Fleninge – Ödåkra  Kvarstår – 1 år 

 Revisorerna fick i uppdrag att hitta ytterligare en revisorsuppleant. 

 

§ 16 Beslut om antalet ledamöter i berednings/valutskottet 
 DM beslutade 

 att utskottet skall bestå av tre (3) ledamöter. 

 

§ 17 Val- och beredningsutskott för DM 2011 
 Karolina Jönsson, Ekeby (Sammankallande) Kvarstår – 1år 

 Andreas Paulsson, Fleninge-Ödåkra  kvarstår – 2 år 

 Konrad Ekenberg, Klippan   Nyval – 3 år 

 Vladimir Lukic, Ekeby (Suppleant)  Omval – 1 år 
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§ 18 Övriga frågor 
Fredrik Krantz, Lund, uppmanade oss att skaffa ”Ledarboken”. En bok full av 

idéer och tips. Tillika gratis. 

Viktoria Wallin, Malmö, berättade att förbundets konsulenter satt igång en 

rekryteringskampanj. DS tänker utnyttja dessa i distriktet och kolla upp om 

intresse finns ute i kårerna. 

Carl Berggren, DO, upplyste om att Scoutflauterna, Lund, har bett om hjälp 

med nerläggning av kåren. 

 

§ 19 Mötets avslutning 
Mötesordförande tackade för visat intresse och överlämnade 

förhandlingsklubban till DO. DO tackade presidiet och arrangerande 

Lundakåren med vackra tulpaner. Distriktskassören Björn Löwenqvist som 

lämnar styrelsen efter 14 år avtackades med present och vackra tulpaner. 

 Distriktsårsmötet 2010 avslutades med scoutsången. 

 

Härslöv 2010-04-04 

 

 

……………………………………………..  …………………………………………….. 

Mona Löwenqvist/sekreterare  Rolf Andersson/mötesordförande 

 

Justerat 2010-..…..-..…..   Justerat 2010-…….-……. 

 

 

……………………………………………..  …………………………………………….. 

Vladimir Lukic   Niklas Lundberg 
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Ombudsförteckning 

Distriktsårsmöte för Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens 

Scoutförbund den 27 mars 2010, Lund 
 

 
Ekeby 
Vladimir Lukic 
Ulrika Henningsson 
Ole S. Hansen 
 
Fleninge – Ödåkra 
Erik Norberg 
Jens Olsson 
Alexander Toresson 
 
Hästveda 
Erik Fischer 
Elin Fischer 
 
Landskrona 
Rolf Andersson 
Annika Berggren 
Anders Hedsgård 
Mona Löwenqvist 
Lars-Anders Strömblad 
Magnus Pehrsson 
Anders Karlsson 
Simon Sjölin 
Emelie Nilsson 
 
Lund 
Fredrik Krantz 
Niklas Lundberg 
 
Malmö 
Kristina Frisell 
Martin Frisell 
Caroline Ekblad 
 
Sösdala 
Bengt Sjöstrand 
Jens Wallin 
Helen Johansson 
 
 

 
Föredragande revisor 
Ingrid Hallberg 
 
Antal ombud: 26 stycken. 
 
Distriktsstyrelsen 
Carl Berggren, Landskrona 
Björn Jönsson, Vikingen Ekeby 
Björn Löwenqvist, Landskrona 
Viktoria Wallin, Pilen Malmö 
Sandra Frisk, Hästveda 


