
Protokoll Distriktsstyrelsemöte 2019-01-08 
Närvarande: Sven, Ing-Britt, Anders och Gunnel 

Icke närvarande: Carl 

1. Ordförande Sven öppnade mötet 

 

2. Sven valdes till sekreterare 

 

3. Rapporter: 

a. Julbord – 34 av 36 var närvarande och julbordet på Bjertorps slott var väldigt bra. Det 

var flera personer där som inte brukar vara på julbord vilket vi ser som ett gott 

tecken. 

 

4. Distriktsläger 2019 

Ing-Britt har pratat med Johanna, som tyvärr inte kan vara med på läger 6-9 juni. Vi noterar 

dock att detta är pingsthelgen och Varberg brukar ha pingstläger på Långaråsen varje år.  

Beslut: Ing-Britt kollar upp med Varberg om vi kanske kan samordna våra läger och 

rapporterar via mail. 

 

5. Ingen av de närvarande har möjlighet att vara med på Länsnykterhetsförbundets 

strategimöte i Vänersborg 16/1. Vi har just nu ingen verksamhet i Vänersborg och vet inte att 

det är något på gång.  

Beslut: Sven svarar Ellen Eklund på Länsnykterhetsförbundet att vi tyvärr inte kan vara med. 

 

6. Sven och Anders kan inte vara med på distriktsrådet i Skövde 19-20/1. Gunnel kommer vara 

upptagen med praktiska ting. Anmälningarna håller på att droppa in just nu och det ser ut att 

bli lite fler deltagare än vanligt. Ing-Britt och Kalle håller i mötet. Det praktiska är på gång och 

det är inga större saker att ta upp. 

Beslut: Vi får stämma av via mail och ha ett snabbt telefonmöte på söndag 13/1 för att få till 

själva rådet. 

 

7. Arbetet med årsmötet fortlöper. Lokal är bokad på Wendelsberg och man funderar över 

aktivitet. Styrelsen har inga större önskemål om aktivitet. 

 

8. Ingen av de närvarande kan närvara på förbundsledningssamling på Tollare 26-27/1. 

 

9. Inga övriga frågor fanns att ta upp. 

 

10. Nästa styrelsemöte blir preliminärt lördag 26/1 i Utby scoutlokal med fokus på årsmötet.  

 

11. Sven tackade för och avslutade mötet 

Vid pennan    Justeras 

Sven Nilsson    Anders Ödman 


