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Västra scoutdistriktet styrelse
§§ 25-37

Sven Nilsson, Carl Persson, Gunnel Johansson, Anders Ödman och
Susanne Andersson

Närvarande

Sven hälsade nya styrelsen välkommen till telefonmöte över Skype.

§ 25
Välkommen

Lördag 16 april har LNF årsmöte i Sollebrunn. Susanne frågar Mija
Gustafsson om hon vill vara ombud för distriktet.

§ 26
LNF:s årsmöte

Distriktets hemsida har mer eller mindre legat i dvala under 2015. Det
finns önskan från våra medlemmar att den ska användas mera.

§ 27
Hemsidan

Styrelsen beslöt att
Susanne och Mia går en hemsidekurs hos Sibban och att vi på nästa
möte diskuterar hur vi i fortsättningen vill att den ska användas.

Vi diskuterade samarbetet med IOGT-NTO på distriktsnivå och kom
fram till att distriktet inte aktivt kommer att delta i sammankomster.
Självklart får kårer delta på lokalnivå om intresse finns.

§ 28
Samarbete IOGT-NTO

Vi behöver en distriktsrepresentant för Skatåsstugan och föreslog Rolf
Carlsson. Carl Persson frågar om han är intresserad av uppdraget.

§ 29
Skatåsstugan

Det blir en del träffar med Scouterna i Väst och vi bestämde att vi låter
den representationen i styrelsen gå runt.

§ 30
Scouterna Väst

Onsdag 27 april har Skaraborgs föreningsarkiv årsmöte i Grästorp. Det
är fritt fram att åka dit om man är intresserad.

§ 31
Skaraborgs föreningsarkiv

Vi har fått in en bidragsansökan till Explorer Belt.

§ 32
Explorer Belt

Styrelsen beslöt att
bidra med 10 % av deltagaravgiften.

Årsmöte
Det var ett mycket trevligt årsmöte. God mat, bra diskussioner, god
stämning och en härlig avslutning i Borås djurpark.
Tack Borås!
Skidresa
65 st var med på skidresan. Det var ett lyckat arrangemang med glada
deltagare.

§ 33
Rapporter
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Beslöt att
Västra scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds firma
tecknas av styrelsen som helhet eller av kassören Carl Persson samt en
styrelseledamot, två i förening.

§ 34
Firmatecknare

Styrelsen:
Sven Nilsson
Carl Persson
Susanne Andersson
Mia Södergren
Anders Ödman
Gunnel Johansson
Västra scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds
Plusgirokonto 430 38-9 och konto i God Fond kundnummer 869000
9728 tecknas av kassören Carl Persson.
Omedelbart justera innevarande § 34.
Styrelsen har fått ta del av att Halmstads scoutkår är nerlagd. Sven
svarar Frida och hänvisar till stadgar om nerläggning av kår och hur
eventuella tillgångar ska fördelas.

§ 35
Halmstad scoutkår

Nästa möte kommer att hållas på MAX i Alingsås torsdag 26 maj kl.
18.30.

§ 36
Nästa möte

Ordförande Sven Nilsson tackade för uppmärksamheten och avslutade
telefonmötet.

§ 37Avslutning

Sekreterare

Justerat

Susanne Andersson

Sven Nilsson

