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Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 
Verksamhetsberättelse 2012 

Inledning 
Under året som gått har vi arbetat med att hålla våra kårer informerade om förändringarna i 
Scoutsverige. Nationellt har strukturförändringsarbetet inom Scouterna fortsatt och under 
året har Nykterhetsrörelsens scoutförbund beslutat om och skrivit under ett 
samverkansavtal med Scouterna. Som medlem i NSF har man numera dubbelt medlemskap, 
både i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och i Scouterna. Detta gör att alla kårer i Skånes 
scoutdistrikt hade möjlighet att rösta på den första gemensamma stämman, 
demokratijamboreen. Vi hoppas att distriktets kårer även i fortsättningen kommer att vara 
representerade på stämman och på så vis vara med och påverka scoutings fortsatta 
utveckling i Sverige. 

 
På det lokala planet är vi mycket glada för den stora uppslutningen på Skåneäventyret, 
arrangemanget som styrelsen själv planerar och genomför under september månad, som i år 
innebar cykling på Ven. Ett 80-tal scouter från hela distriktet fyllde båten ut till den lilla ön i 
Öresund och under en helg syntes scouter på cykelsadlar som utforskade allt vad ön hade att 
uppvisa. Vi hoppas på ett lika stort intresse för 2013 års äventyr. 

 
Många av distriktets medlemmar har varit aktiva i planerandet och genomförandet av 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds årsmöte, FM 2012, som var förlagt till Yllan och 
Söderportsgymnasiet i Kristianstad. Det var ett väl genomfört arbete som vi i 
distriktsstyrelsen vill passa på att tacka alla inblandade för att de engagerade sig i. 
Tillsammans gjorde Skåne ett bra arrangemang som skapade förutsättningar för ett bra 
årsmöte. 

 
Avslutningsvis vill vi tacka alla distriktets medlemmar för det arbete och engagemang som 
lagts ner i kårer och distrikt och vi ser fram emot att ses vid många roliga och givande 
tillfällen under 2013!



SKÅNES SCOUTDISTRIKT av 
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 2 

Distriktsarrangemang 

Vinter & Vår         

Efter en lugnare vinter med lite färre scoutarrangemang 
än tidigare så blev det äntligen vår. En vår där vi fick våra 
röster hörda. Ryggsäckarna och tälten dammades av och 
vi begav oss iväg på läger.  

Januari-maj 
 
Distriktsårsmöte, DM, 14 april             
Årets DM hölls i Fleninge - Ödåkra Scoutkårs relativt nya 
lokal i Ödåkra. På mötet var ca 30 deltagare närvarande, 
varav 18 ombud fördelade på 7 kårer. Precis innan mötet informerade Carl Berggren om 
strukturarbetet kring Scouterna och NSFs samverkansavtal. Till mötesordförande på mötet 
valdes Rolf Andersson och till mötessekreterare valdes Anneli Andersson. Mötet flöt på bra 
och samtliga av DS förslag bifölls. Inga motioner hade inkommit. Jens Olsson valdes in som 
kassör och Kristin Svensson valdes som ny ledamot i styrelsen. Viktoria Wallin fick förnyat 
förtroende från mötet och valdes som ordförande ytterligare ett år. Efter mötets avslutande 
kunde de som önskade stanna kvar och avnjuta en middag på restaurang Venezia, en kort 
promenad från lokalen.  
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Inför Extra FM, 9 maj                                      
Cirka 10 scouter från fem kårer träffades i Scoutlyan, Landskrona. Syftet med mötet var att 
diskutera samverkansavtalet med Scouterna som NSF skulle ta beslut om den kommande 
helgen på det extrainsatta förbundsmötet i Linköping.   
 
Extra Förbundsmöte, 12 maj                       
120 ombud från våra scoutkårer och distrikt runt om i landet, samt ytterligare ett 50-tal 
scouter träffades på Östergötlands länsmuseum i Linköping under lördagen den 12 maj för 
att besluta om ett samverkansavtal mellan NSF och Scouterna Riksorganisationen. 
Maria Johansson deltog som ombud för distriktet. Förbundsmötet beslöt att FS skulle jobba 
vidare med samverkansavtalet och skriva på det under sommaren.  
 
Vårläger, Skåne, 17-20 maj                   
Scouter från kårerna Ekeby, Landskrona och Sösdala deltog i lägret, Wild Camp, Hörrs 
Nygård, vid Sjöbo tillsammans med cirka 400 andra scouter från Skåne och Danmark. 
Tillsammans byggde man upp lägret och hade olika aktiviteter. Landskronas 
upptäckarscouter vann dessutom en tävling på lägret. Samtidigt ordnades ett läger på 
Sonnarp där cirka 700 scouter deltog, där ibland Fleninge - Ödåkra.  
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Sommar 

Sommaren i år bjöd på blandad 
väderlek, men vad gör väl det? 
Sommaren är scouternas årstid. Vi får 
mer tid till att vara ute, dagarna är 
ljusa och luften är varm. På sommaren 
är det återigen dags för läger. Vi träffar 
våra scoutkompisar som kanske bor i 
en annan del av vårt land. 

Juni-augusti 
 
Beaver Creek, 8-15 juli 
Scouter från Ekeby, Fleninge-Ödåkra, Malmö och Sösdala, deltog bland drygt 800 andra 
glada nyktra scouter från hela landet i ett läger på Ransbergs Herrgård. Tillsammans 
förflyttade man sig cirka 200 år bakåt i tiden och Ransberg förvandlades till ett Vilda 
Västernsamhälle vid namn Beaver Creek. Under en veckas tid sågs cowboys, indianer, 
mexikanare och en och en annan skurk ha riktigt roligt tillsammans. Trots orimligt stor 
nederbörd och decimeterhög lervälling var humöret på topp och deltagarna fick många 
positiva lägerminnen med sig hem.  
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Höst  
Sensommar, höst, då är det dags för en 
ny termin full med scouting. Alla kårer 
väntar med spänning på vilka barn som 
kommer att dyka upp på 
terminsstarten. Det var mycket fokus 
på Skåne under hösten. 
Skåneäventyret på Ven blev en succé 
och årets förbundsmöte var förlagt i 
Kristianstad.   

September-oktober 
 
Skåneäventyr, 28-30 september 
På fredagskvällen samlades äventyrarna, liksom föregående år, för att starta årets 
Skåneäventyr. Man höll till i Borstahusen och passade på att umgås och lära känna varandra 
lite bättre innan de yngre scouterna skulle ansluta.  
På lördagsmorgonen mötte man upp spårare och upptäckare vid Skeppsbron i Landskrona, 
för att gemensamt ta båten över till Ven för helgens stora äventyr. Väl på ön fick scouterna 
en organisationstävling med diverse uppgifter att lösa under helgen, med hjälp av sina hyrda 
cyklar och en karta över ön. Natten tillbringades i tält på campingen, innan det var dags att 
klara av några sista uppgifter i tävlingen. I hamnen för färd tillbaka var det ett gäng trötta 
men glada scouter som steg på båten. Strax över 80 scouter från sju olika kårer deltog i årets 
Skåneäventyr, som blev en väldigt lyckad helg.   
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Halvårsmöte, 14 oktober 
Distriktets halvårsmöte hölls i år på Hofgård i Klippan, där 19 deltagare från 7 olika kårer 
samlades för att göra sina röster hörda. Efter en härlig frukost fortsatte förmiddagen med att 
Carl Berggren informerade om distriktssamarbetet och samrådsmötena med Öresunds 
Scoutdistrikt från KFUM-KFUM Scout och Kulla Scoutdistrikt från SSF. Arrangemangsplanen 
för 2013 gicks igenom och fylldes på med datum och platser, och läget i kårerna stämdes av. 
Efter en lunch bestående av pizza och sallad fortsatte mötet med en genomgång och 
diskussion av FM-handlingarna, och det bestämdes hur distriktets ombud Rolf Andersson 
och Maria Johansson skulle rösta i frågorna. Störst diskussion blev det under punkten 
valberedningens förslag till ordförande.  
 
Förbundsmöte, FM, 26-28 oktober 

Årets förbundsmöte stod Skåne som arrangör för. En kommitté tillsattes, efter beslutet på 
FM 2011, som under hela 2012 har jobbat med att planera och sedan även under 
genomförandet, då även ett 20-tal funktionärer från distriktet hjälpte till. Ett par orter 
undersöktes som möjliga för arrangemanget, som man till slut beslöt att förlägga till 
Kristianstad. Plenumförhandlingarna hölls på Söderportsgymnasiet medan påverkanstorget 
och luncherna hölls på Yllan, en kort promenad därifrån. Ungefär 280 personer fanns på 
plats för att påverka förbundets framtid, varav 130 var ombud. Fler motioner än på länge var 
inskickade och la grunden för många intressanta diskussioner under helgen. När 
valberedningens frågestund ägde rum samlades många för att lyssna och ställa frågor till 
sittande förbundsstyrelse, valberedningen och föreslagna kandidater. Lördagens festkväll 
hade Rockabilly-tema och det bjöds på en smarrig buffé, livemusik och dans. Söndagens 
förhandlingar gick i rask takt för att hinna med alla punkter, och bland annat beslutades det 
att bekräfta samverkansavtalet med Scouterna och att välja om Fredrik Torberger som 
förbundsordförande.  
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Vinter 
Vinter igen och året 2012 börjar lida mot sitt slut. 
Många scouter var förväntansfulla inför att åka på den 
allra första Demokratijamboreen någonsin.   
Som Grand Finale på scoutåret dukades det upp till 
julbord på Skäralids restaurang.  

November – december 
 
Inför demokratijamboree, 1 november 

Ett tiotal scouter samlades på Bantorget i Lund för att 
gå igenom handlingarna inför Demokratijamboreen. 
Då detta är något nytt för alla inblandade var det 
mycket att sätta sig in i och förstå. Bland annat 
pratades det mycket om ekonomi och valet av 
ordförande.  
 
Demokratijamboree, 23-25 november 

Drygt tusen scouter åkte till Stockholm för att delta i Scouternas första Demokratijamboree 
någonsin. Mycket tid gick i början åt för att besluta om mötesordning och hur man skulle 
jobba under helgen. Nytt för de flesta var röstningen med hjälp av mentometerknappar och 
det digitala påverkanstorget, där man skrev in sina förslag och kommentarer. Som distriktets 
observatör deltog Carl Berggren i sin roll som struktursansvarig. Utöver det fanns sex kårer 
från distriktet representerade. Parallellt med mötet pågick också ett workshop-program med 
diverse olika pass.  
                
Julbord, 1 december 
Ca 40 scouter från fem kårer träffades en lördagseftermiddag i det natursköna området på 
Skäralid för att avnjuta ett julbord i en mysig miljö på restaurangen där. Maten var god och 
sällskapet trevligt och efter några timmars middag åkte ett gäng mätta och belåtna scouter 
hemåt igen.  

http://www.skaralidsrestaurang.se/media/k2/items/cache/00e7056ec788d5b42162a6c13dbba43c_XL.jpg
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Arrangemangsmatris för aktivitetsåret 2012 

Nedan visas distriktets alla arrangemang och aktiviteter. Matrisen visar antalet deltagare per 
kår för varje arrangemang.  
 

 

B
jä

rn
u

m
 

Ek
e

b
y 

Fl
e

n
in

ge
 -

 Ö
d

åk
ra

 

H
äs

tv
e

d
a 

K
lip

p
an

 

K
n

är
e

d
 

La
n

d
sk

ro
n

a 

Lu
n

d
 

M
al

m
ö

 

Sö
sd

al
a 

  

Su
m

m
a 

Inför Extra-FM 0 2 0 0 2 0 3 0 1 2 
 

10 

DM 0 3 6 0 1 0 8 2 4 8 
 

32 

Skåneäventyr 0 17 23 0 9 0 7 5 17 7 
 

85 

Halvårsmöte 0 2 2 0 2 0 3 2 2 6 
 

19 

Inför demokratij. 0 0 2 0 0 0 2 4 1 1 
 

10 

Julbord 0 7 0 0 8 0 8 0 6 8 
 

37 

  
            Summa 0 31 33 0 22 0 31 13 31 32 

 
193 

 
 

Distriktsstyrelsen 
Distriktsstyrelsen som arbetat under året har bestått av: 
 
Viktoria Wallin ordförande  Malmö 

Jens Olsson  kassör  Landskrona  

Caroline Ekblad v ordförande  Malmö  

Maria Johansson sekreterare  Sösdala  

Kristin Svensson ledamot  Fleninge - Ödåkra  
 

DS-möten 
Distriktsstyrelsen har haft tio protokollförda möten under 2012. Utöver detta har 
minnesanteckningar förts vid DM och halvårsmötet. Mellan de protokollförda mötena har 
styrelsen haft en god kontakt via mail, sms och telefon. 
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Kårerna 
Vi gratulerade i år Lunds scoutkår som ökat mest 
i medlemsantal under 2011. Silveryxan vandrar 
vidare. 
 
 
 
 
 
 
 
Här till höger hittar du var kårerna i Skånedistriktet finns! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemsstatistik 2008-2012 

 
 
  

2008 2009 2010 2011 2012 Förändr.

Bjärnum 18 14 12 11 9 -2

Vikingen, Ekeby 68 63 59 63 46 -17

Fleninge – Ödåkra 76 71 56 70 66 -4

Hästveda 40 34 29 12 25 13

Spejaren, Klippan 65 43 56 60 35 -25

Knäred 0 41 41 40 40 0

Landskrona 110 376 58 55 40 -15

Lund 29 32 20 35 35 0

Månen, Malmö 0 0 0 0 63 63

Pilen, Malmö 55 57 62 52 37 -15

Sösdala 61 51 66 60 56 -4

Summa 522 782 459 458 452 -6
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Medlemskap 
Skånes scoutdistrikt har under året haft medlemskap i följande organisationer: 

- Scoutmuseet i Malmö 
- Nordvästra Skånes Scoutmuseum 
- Skånes Arkivförbund 
- Skånes Nykterhetsförbund 

 

Planeringsmöten 
Inför distriktsarrangemang har styrelsen samt kommittéer och utskott haft ett antal 
planeringsmöten. Dessa har skett i samband med planering av/arbete med följande 
arrangemang: 

- Skåneäventyr 
- FM 2012 

 
Samverkansmöten 

 
SNF:s årsmöte, 2 mars                           
Heléne Johansson och Eddie Hecktor från Sösdala scoutkår representerade 
distriktet vid SNF:s årsmöte i Sösdala då ingen från DS kunde närvara. Efter mötet 
bjöds det på smörgåstårta och tårta. 
 
SNF:s höstkonferens, 15 september                      
Björn och Mona Löwenqvist representerade distriktet när Skånes 
Nykterhetsförbund bjöd in sina medlemsorganisationer till en intressant 
konferensdag. På programmet fanns föreläsningar med bl.a. Tullverkets 
narkotikaexpert. 
 

 
Tidsskrifter 

Under 2012 har DS mottagit följande tidsskrifter: 

- Malet och siktat från Kungsholsstiftelsen 
- Nyhetsbrev från Nordvästra Skånes Scoutmuseum 
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Uppvaktningar  
 
Styrelsen har under året uppvaktat personer med anknytning till distriktet vid ett par 
högtidstillfällen: 

- Elias Lehning 
Caroline Ekblad och Tobias Lehning uppvaktades med mysdress och Bamseskiva 
i samband med sonens födelse den 23 maj. 

 
- Ole S Hansen 

På 60 årsdagen den 6 september uppvaktades Ole med ett kort.  

- Jens Olsson 
Uppvaktades efter sin 40 årsdag med presentkort på Naturkompaniet.                                                                

- Viktoria Wallin 
Efter att Viktoria fyllt 30 år uppvaktades hon med ett presentkort på 
Naturkompaniet. 
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Utskott 
 
Information 
Informationsutskottet har bestått av Kristina Frisell som under året främst jobbat med 
distriktets hemsida som hittas på nsf.scout.se/skane. Arbetet har inneburit att lägga upp de 
senaste distriktsstyrelseprotokollen, hålla kalendern uppdaterad och publicera diverse 
nyheter och uppmaningar till distriktets medlemmar.   
 
Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund finns också på Facebook. Syftet 
med den här sidan är att få ytterligare en informationskanal ut till distriktets medlemmar. 
Sidan sköts av Caroline Ekblad, Maria Johansson och Viktoria Wallin. 
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Strukturutskott 
Strukturutskottet har bestått av Carl Berggren som här nedan sammanfattar sitt arbete. 
 
Scouternas årsmöte, Demokratijamboreen, sista helgen i november får sätta punkt för ett 
händelserikt och intressant år med stuktur, organisation och samarbete som nyckelord. Den 
första stämman för Scouterna, hölls i Stockholm under sista helgen i november med drygt 
1000 deltagare och ombud. Ett mycket trevligt och bra arrangemang som gav mersmak för 
framtiden. Det var inte några kontroversiella frågor som behandlades och hela helgen visade 
upp scoutingen från sin bästa sida med god gemenskap och bra samarbete. En ny styrelse 
valdes och det blev bra representation för NSF:s del med Josefine Larsson som en av de nya 
ordförandena. Valberedningen fick också ett starkt tillskott med Sibban Andersson som 
nyvald till denna. 
 
Samarbetet med Kulla och Öresunds scoutdistrikt har under 2012 tagit både fart och form 
och snart har vi det första arrangemanget tillsammans som ett vårläger på Sonnarp. 
Utbildningar och arrangemang är de tydligaste samarbetsbitarna men vi hoppas såklart att i 
slutänden skall den ordinarie verksamheten ute på kårerna också kunna dra stor nytta av 
samarbetet. Här fortsätter samarbetet under 2013 och målsättningen är att när Öresunds 
Scoutdistrikt från KFUM-KFUM Scout och Kulla Scoutdistrikt från SSF blir ett distrikt den 1 
januari 2013, så skall även vi i Skånes scoutdistrikt få en större möjlighet att medverka och 
påverka det som händer i nordvästra Skåne.  
 
Det nya året börjar bra med planering av det gemensamma vårlägret för distriktets kårer 
tillsammans med andra kårer som finns runt om kring oss. En namntävling är utlyst för 
namnet på det NYA scoutdistriktet i nordvästra Skåne. Kurs- och utvecklingssamarbetet blir 
det fokus på efter sommaren för att kunna fortbilda nya men också gamla ledare. 
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Ekonomi  

Bidrag 
- Region Skåne har under 2012 gjort två bidragsinsättningar till distriktet. 

Bidraget baseras på antalet aktiviteter under 2010 och antalet medlemmar 
2010-12-31. Under 2012 uppgick bidraget till 107 444 kronor (under 2011 fick 
vi 126 000 kronor). 

- Vårt medlemskap i Skånes Nykterhetsförbund, SNF, ger oss inte bara ett 
trevligt årsmöte och en höstkonferens utan även ett grundbidrag om 12 000 
kronor. 

Bidragsansökningar 
- Upplevelsepotten som scouter i distriktet kunde söka max 2 000 kronor från 

har ansökts av och beviljats till: 
 Emelie Nilsson, Landskrona 

 
- Kurs- och utbildningsbidrag är ett bidrag om max 5 000 kronor som varje kår 

kan söka varje år för kurser och utbildningar med anknytning till vår 
scoutverksamhet. Under 2012 har det ansökts av och beviljats till:  

 Lund 
 

- Rekryteringsbidrag som kårerna kan söka från distriktet om 3 000 kronor har 
ansökts av och beviljats till: 

 Ekeby 
 

- Utvecklingsbidrag är ett bidrag om 10 000 kronor som varje kår kan söka varje 
år för att stärka sin verksamhet. Under 2012 har det ansökts av och beviljats 
till: 

 Ekeby 
 Fleninge-Ödåkra 
 Landskrona 
 Malmö 
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Distriktsstyrelsen har ordet! 
 

Ett nytt verksamhetsår har påbörjats och vi har många roliga aktiviteter att se fram emot. 
Det gångna året har haft ett stort medlemstapp, vilket gör att distriktet står för en ny 
ekonomisk situation i framtiden. Vi hoppas att vi tillsammans med kårerna och i samarbete 
med förbundet kan vända denna trend, och ge stöd till kårer i behov av det. 
 
Distriktsstyrelsens fokus kommer i år att på ett ännu tydligare vis ligga på kårerna. Vi är ett 
organ för att stödja och underlätta för våra kårer och det är viktigt att vi kan ha en god 
kommunikation mellan kår och distrikt. Ett av målen för 2013 är att besöka alla kårer för att 
diskutera smått och stort i en förhoppning om att på ett bättre sätt arbeta för att stärka våra 
kårer. Vi hoppas att 2013 ger ett större samarbete kårer emellan, fler scouter i Skåne och 
fler härliga scoutupplevelser och minnen för livet! 

 
 

 
Viktoria Wallin Caroline Ekblad Jens Olsson 
Ordförande  Vice ordförande Kassör 

 
 
 

Maria Johansson Kristin Svensson 
Sekreterare  Ledamot 
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Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 
Årsmöteshandlingar 2013 
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Distriktsstyrelsens förslag 

Förslag nr 1 

Kårernas verksamhetsberättelser för 2013 
Distriktets revisorer har i uppgift att revidera DS men även att kontrollera att distriktets 
kårer har följt sina åtaganden. Region Skånes krav för detta hänger ihop med det 
regionbidrag som scoutdistriktet får varje år från Kultur Skåne om vi uppfyller kraven. För att 
ge våra revisorer en möjlighet att kunna revidera i tid till distriktsårsmötet behöver de god 
tid till detta. För att ge kårerna ett incitament att skicka in verksamhetsberättelsen betalas 
inga bidrag ut förrän verksamhetsberättelsen är inlämnad. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att kårernas verksamhetsberättelser för 2013 bör vara distriktsstyrelsen tillhanda 

senast den 1 mars 2014, allt för att våra revisorer skall kunna revidera alla 
kårerna i distriktet innan DM. 

att bidrag inte betalas ut förrän aktuell verksamhetsberättelse är DS tillhanda. 

 
 
Förslag nr 2 

Förslag på tid och plats för DM 2014 och preliminärt för DM 2015 
Det finns en rullande ordning för DM-arrangör i distriktet. Alla kårer i distriktet är med i 
turordningen men givetvis tas hänsyn till om kårerna har möjlighet att arrangera. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att förlägga 2014 års DM till den 5 april i Sösdala. 

att preliminärt förlägga 2015 års DM till Klippan. 
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Förslag nr 3 

Arrangemangsplan 2013 
Arrangemangsplanen nedan önskar DS hjälp att fylla på under DM. Fundera gärna i 
respektive kår om ni har något arrangemang ni vill bidra med för att tillsammans göra 2013 
till ett roligt och aktivt scoutår i distriktet! 

Arrangemang där distriktet eller distriktets kårer står som arrangör är i fet stil 
 
April 6 DM  Alla  Malmö 

 19-21 Äventyrartävling Äventyrare  Lund 

Maj 9-12 Vårläger  Alla  Sonnarp 

Juli 20-27 Blå Gryning  Äventyrare  Kungshol 

September 20-22 Skåneäventyr Alla 

Oktober 13 FM-förberedelser Alla  Fl-Ö 

November 9-10 FM  Alla  Örebro 

30 Julbord  Alla  Malmö 

 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att fastställa ovanstående arrangemangsplan. 
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Förslag nr 4 

Preliminär arrangemangsplan 2014 

Arrangemang där distriktet eller distriktets kårer står som arrangör är i fet stil 
 
April 5 DM  Alla Sösdala 

Maj  Vårläger  Alla  

September  Skåneäventyr 

Oktober  FM-förberedelser Alla Malmö 

 FM  Alla  

Demokratijamboree Alla 

December  Julbord  Alla 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att fastställa ovanstående arrangemangsplan. 

 

 

Förslag nr 5 

Ersättning för utlägg och resor 
Ersättningen för att använda sin privata bil anser vi vara samma som den skattefria delen av 
milersättningen. Detta är idag 18:50 kronor. De utlägg som DS:s funktionärer har och dess 
arbete runt om styrelsen skall täckas mot redovisning av kvitton. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

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

att traktamentsersättning utgår i form av kostnadstäckning. 
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Förslag nr 6 

Årsavgift och rapportering av medlemmar 
Varje medlem i Skånes scoutdistrikts kårer skall också vara medlem i distriktet. Det enda 
sättet att visa sitt medlemskap i distriktet är att betala en årsavgift. För året 2012 har den 
varit 10 kronor för varje scout och trots ett mindre regionbidrag i år än tidigare så anser vi 
att avgiften bör vara den samma. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att distriktsavgiften fastställs till 10 kronor/medlem och år för 2013. 

att  kårer erlägger distriktsavgift för sitt medlemstal 2013-12-31. 

att kårerna skall rapportera sitt medlemsantal 2013-12-31 senast 2014-01-31  

att  distriktsavgiften faktureras och skall vara erlagd senast 2014-02-28. 

 
 

Förslag nr 7 

Kurs- och utbildningsbidrag 
Eftersom vissa kommuner inte har något eget bidrag för kårer att söka, anser vi att med 
årets bidrag från Region Skåne kunna erbjuda distriktets kårer en möjlighet att söka bidrag 
för kurser och utbildningar med anknytning till vår scoutverksamhet. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att 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 max 5 000 kronor. Pengarna fördelas i slutet av året i 
proportion till antalet ansökningar. Ansökningen, inklusive kursintyg skall vara DS 
tillhanda senast 2013-11-15. 

att minska motsvarande summa om bidrag mottagits någon annanstans ifrån. 
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Förslag nr 8 

Utvecklingsbidrag 
De bidrag, som kan sökas ur utvecklingsfonden om max 10 000 kronor för året 2013 är till för 
att stärka kåren i dess utveckling. Kårerna i distriktet kan söka dessa medel genom att skicka 
in en förhandsplan och budget på den tilltänkta utvecklingen av kåren och dess verksamhet 
senast 2013-08-31. Efter detta datum sammanställer DS alla inkomna ansökningar och 
fördelar en pott om 40 000 kronor mellan de ansökningar som uppfyller kraven. 
 
Senast ett år efter beviljat bidrag skall en resultatredovisning från kåren vara DS tillhanda. 
Denna skall innehålla en skriftlig redogörelse för genomförandet. Redovisningen skall också 
innehålla en ekonomisk rapport med kopior på utgifter. Allt skall vara reviderat av 
scoutkårens revisorer. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
  

att distriktet avsätter en pott på 40 000 kronor där varje kår max kan ansöka om 

10 000 kronor. 

att ansökan bifalls eller avslås av DS på första DS-mötet efter sista 

ansökningsdagen. 

att bidraget skall redovisas skriftligen till DS och vara reviderat av en av 

scoutkårens revisorer. 

att nytt utvecklingsbidrag inte kan sökas förrän det senast beviljade bidraget 

redovisats enligt ovan. 

 
 

Förslag nr 9 

Rekryteringsbidrag 
För att distriktets kårer skall få en god grund och bra start för att rekrytera och öka kårens 
medlemsantal genom att söka efter nya medlemmar, ger vi varje kår möjlighet att söka ett 
rekryteringsbidrag. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

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

Utbetalning sker mot redovisade kostnader. 
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Förslag nr 10 

Upplevelsepotten 
Upplevelsepottens syfte är att stimulera och stödja de distriktsmedlemmar som vill resa och 
uppleva något extra som distriktet inte kan erbjuda. Bidraget fördelas jämnt mellan dem 
som söker. Den totala potten är 12 000 kronor som fördelas på årets sista 
distriktsstyrelsemöte, efter sista ansökningsdagen som är den 15 november 2013. 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att distriktet avsätter en pott på 12 000 kronor för upplevelsearrangemang där 

varje person kan söka om max 2 000 kronor som bidrag för deltagaravgiften. 
Pengarna fördelas i slutet av året i proportion till antalet ansökningar. 
Ansökningen skall vara distriktet tillhanda senast 2013-11-15. 

att bidraget begränsas till maximalt halva deltagaravgiften. 

att för att vara bidragsberättigande skall det vara ett scoutarrangemang och det 

får inte vara ett arrangemang som är ekonomisk sponsrat av distriktet. 

att ansökan bifalls eller avslås av DS på första DS mötet efter sista 

ansökningsdagen. 

 
 
Förslag nr 11 

Arrangemangsbidrag 

För att ge distriktets scouter ett större utbud av hajker, utflykter och övernattningar vill vi 

avsätta max 2000 kronor per arrangemang att använda för att ekonomiskt stötta 

kårarrangemang som görs tillgängliga för alla distriktets scouter ur arrangemangets 

åldersmålgrupp. Bidraget grundas på antalet deltagare på arrangemanget samt 

arrangemangets budget. För att få del av bidraget presenterar arrangören en 

aktivitetsbeskrivning och en budget för DS. Därefter beslutar DS om distriktet skall sponsra 

arrangemanget. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta  

att  distriktet avsätter max 2000 kronor per arrangemang.  

att  stötta kårarrangemang som görs tillgängliga för alla distriktets scouter ur 

arrangemangets åldersmålgrupp. 

att  DS beslutar på nästkommande möte om distriktet skall sponsra aktiviteten och 

i så fall med vilket belopp per deltagare. 

att  bidraget endast betalas ut för de deltagare som faktiskt deltog i 

arrangemanget. 
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Förslag nr 12 

Budget för 2013 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att anta bifogat förslag till budget för 2013. 

 
 
Förslag nr 13 

Antal distriktsstyrelseledamöter 
För att DS arbete och funktioner skall kunna fungera på ett bra sätt så anser vi att styrelsen 
ska bestå av fem ledamöter även det nästkommande året. Ordförande och kassör väljs av 
DM och de andra ledamöternas arbetsuppgifter bestäms i styrelsen på något av årets första 
DS möten. 
 
Alla kårer i distriktet har rätt att skicka besökare till styrelsens möten. Föranmälan måste ske 
någon dag innan för att mat och fika skall kunna lösas lätt och gott. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att fastställa antalet ledamöter i DS till fem (5). 



Resultatrapport Sid 1 (av 2)

Skånes Scoutdistrikt av NSF, 846001-7364 (Distrikt) Utskrifts-ID: 134

Period: 1201-1212
Senast reg verifikat: A:171
Utskriven: 130317 13:00 av JOn

Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat
1101-1112 1201-1212 1201-1212

(tkr)

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3010 Bidrag Region Skåne 0,0 0% 107 444,00 107 444,00
3020 Bidrag övriga 0,0 0% 12 000,00 12 000,00
3110 Distriktsavgifter 4,6 -9% 4 190,00 4 190,00
3311 Nytt konto 3610 7,4 -100% 0,00 0,00
3401 Nytt konto 3810 35,6 -100% 0,00 0,00
3610 Julbord 0,0 0% 9 745,00 9 745,00
3710 Övriga arrangemangsintäkter 4,7 263% 16 900,00 16 900,00

Summa nettoomsättning 52,3 188% 150 279,00 150 279,00

Övriga rörelseintäkter

3900 Övriga intäkter 0,0 0% 955,00 955,00
3902 Nytt konto 3020 12,5 -100% 0,00 0,00
3904 Nytt konto 3900 9,5 -100% 0,00 0,00
3905 Nytt konto 3010 126,0 -100% 0,00 0,00
3980 Roburfonden 12,5 -100% 0,00 0,00
3991 Nytt konto 3310 10,6 -100% 0,00 0,00

Summa övriga rörelseintäkter 171,1 -99% 955,00 955,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 223,4 -32% 151 234,00 151 234,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4550 Kurser - PR o Marknadsföring 0,0 0% -267,00 -267,00
4610 Julbordskostnader 0,0 0% -15 435,00 -15 435,00
4720 Övr. arrangemang Hyreskostnad 0,0 0% -5 400,00 -5 400,00
4730 Övr. arrangemang Matkostnader 0,0 0% -6 274,50 -6 274,50
4740 Övr. arrangemang Matrerialkost 0,0 0% -7 000,00 -7 000,00
4760 Övr. Arrangemang Reskostnader -14,6 -59% -6 005,00 -6 005,00

Summa material och varor -14,6 177% -40 381,50 -40 381,50

BRUTTOVINST 208,8 -47% 110 852,50 110 852,50

Övriga externa kostnader

5420 Programvaror 0,0 0% -2 375,00 -2 375,00
6070 Representation årsmöte/repskap 0,0 0% -4 898,80 -4 898,80
6110 Kontorsmaterial -1,8 -100% 0,00 0,00
6250 Postbefordran 0,0 0% -277,00 -277,00
6570 Bankkostnader 0,0 0% -656,00 -656,00
6610 Distriktsstyrelsen - reskostna 0,0 0% -3 482,27 -3 482,27
6620 Distriktsstyrelsen - möteskost 0,0 0% -2 602,71 -2 602,71
6710 Distriktsårsmöte - Reskostnade 0,0 0% -799,25 -799,25
6720 Distriktsårsmöte - Förtäring 0,0 0% -271,00 -271,00
6740 Distriktsårsmöte - Möteshandl. 0,0 0% -1 862,00 -1 862,00
6750 Distriktsårsmöte - Avtackning 0,0 0% -1 425,00 -1 425,00
6760 Halvårsmöte 0,0 0% -1 749,00 -1 749,00
6765 Övriga möten med distriktet 0,0 0% -79,00 -79,00
6904 Andra kostnader för distriktet -2,0 -100% 0,00 0,00
6905 Nytt komto 6980 -1,4 -100% 0,00 0,00
6906 Kostnader från tidigare år -5,3 -35% -3 455,74 -3 455,74
6910 Förbundsmöte/Förbundsråd 0,0 0% -2 746,75 -2 746,75
6980 Föreningsavgifter 0,0 0% -950,00 -950,00
6982 Nytt konto 6980 -0,7 -100% 0,00 0,00
6991 Nytt konto 4310 -11,3 -100% 0,00 0,00
6993 Nytt konto 4550 -0,6 -100% 0,00 0,00

Summa övriga externa kostnader -23,2 19% -27 629,52 -27 629,52
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Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat
1101-1112 1201-1212 1201-1212

(tkr)

Personalkostnader

7100 Nytt konto 6610 -30,9 -100% 0,00 0,00
7101 Nytt konto 6710 -4,0 -100% 0,00 0,00
7102 Nytt knto 6760 -3,1 -100% 0,00 0,00
7104 Nytt konto 6230 -1,8 -100% 0,00 0,00
7105 Nytt konto 6070 -1,6 -100% 0,00 0,00
7106 Nytt konto 6770 -0,2 -100% 0,00 0,00
7120 Nytt konto 7630 -2,2 -100% 0,00 0,00
7200 SSVSR - Seniorscoutrådet -0,8 -100% 0,00 0,00
7311 Nytt konto 4610 -13,8 -100% 0,00 0,00
7314 Nytt konto 4510 -2,5 -100% 0,00 0,00
7330 Utvecklingsbidrag 0,0 0% -20 000,00 -20 000,00
7350 Övriga lämnade bidrag 0,0 0% -10 000,00 -10 000,00
7400 Förbundsmöte/Förbundsråd -45,8 -100% 0,00 0,00
7410 Nytt konto 6780 -7,5 -100% 0,00 0,00
7420 Nytt konto 6490 -0,5 -100% 0,00 0,00
7510 Nytt konto 7310 -3,0 -100% 0,00 0,00
7610 Nytt konto 7320 -10,6 -100% 0,00 0,00
7630 Gåvor o Uppvaktningar 0,0 0% -2 494,00 -2 494,00

Summa personalkostnader -128,3 -75% -32 494,00 -32 494,00

Avskrivningar/nedskrivningar

7810 Nytt konto 7330 -52,3 -100% 0,00 0,00

Summa avskrivningar/nedskrivningar -52,3 -100% 0,00 0,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -218,4 -54% -100 505,02 -100 505,02

RÖRELSERESULTAT 5,0 918% 50 728,98 50 728,98

Resultat från finansiella investeringar

8100 Nytt konto 6570 -0,8 -100% 0,00 0,00
8300 Nytt konto 8310 1,2 -100% 0,00 0,00
8310 Ränteintäkter 0,0 0% 70,32 70,32

Summa resultat från finansiella investeringar 0,4 -84% 70,32 70,32

RES EFTER FINANSIELLA POSTER 5,4 837% 50 799,30 50 799,30

ÅRETS RESULTAT 5,4 837% 50 799,30 50 799,30



Balansrapport Sid 1 (av 2)

Skånes Scoutdistrikt av NSF, 846001-7364 (Distrikt) Utskrifts-ID: 136

Period: 1201-1212
Senast reg verifikat: A:172
Utskriven: 130317 13:07 av JOn

Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans
120101 1201-1212 121231

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

1210 Nytt konto 1510 1 100,00 -1 100,00 0,00
1220 Inventarier 0,00 14 390,00 14 390,00
1221 Nytt konto 1530 3 178,00 -3 178,00 0,00
1225 Nytt konto 1520 926,30 -926,30 0,00
1228 Ack. Avskrivningar inventarier 0,00 -14 390,00 -14 390,00
1230 Beviljade utvecklingsbidrag 40 000,00 20 000,00 60 000,00

Summa materiella anläggningstillgångar 45 204,30 14 795,70 60 000,00

Finansiella anläggningstillgångar

1300 Nytt konto 1560 5 821,60 -5 821,60 0,00
1380 Nytt konto 1340 40 000,00 -40 000,00 0,00

Summa finansiella anläggningstillgångar 45 821,60 -45 821,60 0,00

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 91 025,90 -31 025,90 60 000,00

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager mm

1410 Varulager Märken 0,00 4 280,00 4 280,00
1466 Nedskrivning av varulager 0,00 -4 280,00 -4 280,00

Summa varulager mm 0,00 0,00 0,00

Kortfristiga fordringar

1510 Fordringar Distriktskårer 0,00 930,00 930,00
1520 Fordringar ej kårer 0,00 69,00 69,00

Summa kortfristiga fordringar 0,00 999,00 999,00

Kortfristiga placeringar

1820 Nytt konto 1220 14 390,00 -14 390,00 0,00
1830 Nytt konto 1228 -14 390,00 14 390,00 0,00
1850 Nytt konto 1410 4 280,00 -4 280,00 0,00
1860 Nytt konto 1466 -4 280,00 4 280,00 0,00

Summa kortfristiga placeringar 0,00 0,00 0,00

Kassa och bank

1930 Bg 5759-1992 / Bk 973882316-1 59 355,95 -118,30 59 237,65
1980 Robur Räntefond 501 143,11 0,00 501 143,11

Summa kassa och bank 560 499,06 -118,30 560 380,76

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 560 499,06 880,70 561 379,76

SUMMA TILLGÅNGAR 651 524,96 -30 145,20 621 379,76

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

2008 Nytt konto 2490 -188 700,00 188 700,00 0,00

EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT -188 700,00 188 700,00 0,00

EGET KAPITAL

2060 Eget kapital 0,00 -15 327,00 -15 327,00
2068 Vinst/förlust föregående år 0,00 -5 419,66 -5 419,66
2069 Årets resultat 0,00 -50 799,30 -50 799,30

SUMMA EGET KAPITAL 0,00 -71 545,96 -71 545,96

Obeskattade reserver

2160 Utvecklingskonto 0,00 -440 000,00 -440 000,00
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Skånes Scoutdistrikt av NSF, 846001-7364 (Distrikt) Utskrifts-ID: 136

Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans
120101 1201-1212 121231

2190 Nytt konto 2440 -2 078,30 2 078,30 0,00

Summa obeskattade reserver -2 078,30 -437 921,70 -440 000,00

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder 0,00 -1 133,80 -1 133,80
2490 Skuld bevilj fastighetsbidrag 0,00 -108 700,00 -108 700,00
2810 Nytt konto 2160 -440 000,00 440 000,00 0,00
2997 Nytt knto 2060 -46 257,35 46 257,35 0,00
2998 Nytt konto 2068 30 930,35 -30 930,35 0,00
2999 Nytt konto 2069 -5 419,66 5 419,66 0,00

Summa kortfristiga skulder -460 746,66 350 912,86 -109 833,80

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -651 524,96 30 145,20 -621 379,76



 

SKÅNES SCOUTDISTRIKT av   
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND  

Revisionsberättelse 

 

Till Distriktsårsmötet för Skånes Scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens 

Scoutförbund med organisationsnummer 846001-7364 

Det är styrelsen som har ansvaret för att 

upprätta en årsredovisning som ger en 

rättvisande bild av verksamheten och för 

att den interna kontroll som styrelsen 

bedömer är nödvändig för att upprätta 

en årsredovisning som inte innehåller 

Undertecknade av distriktsmötet valda 

revisorer har företagit revision avseende 

verksamhetsåret 2012-01-01 – 2012-12-

31. 

Vi har granskat årsredovisningen och 

bokföringen samt styrelsens förvaltning 

av Skånes Scoutdistrikt av 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Det 

är styrelsen som har ansvaret för 

räkenskapshandlingarna och 

förvaltningen och för att lagar följs.  

Vårt ansvar är att uttala oss om 

räkenskaperna och den övriga 

förvaltningen på grundval av vår 

revision. 

Vi har planerat och genomfört revisionen 

för att med hög men inte absolut 

säkerhet försäkra oss om att 

årsredovisningen inte innehåller 

väsentliga felaktigheter.  

Vi har granskat underlagen för 

bokföringen och annan information i 

räkenskapshandlingarna.  

I vår revision ingår även att bedöma de 

betydelsefulla uppskattningar som 

styrelsen gjort när den upprättat 

årsredovisningen samt att utvärdera den 

samlade informationen i årsredovis-

ningen.  

Vi har granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i scout-

distriktet för att kunna bedöma om 

någon styrelseledamot har handlat i strid 

med gällande lagstiftning eller 

förbundets och distriktets stadgar. Vi 

anser att vår revision ger oss rimlig 

grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i 

enlighet med gällande regler och ger en 

rättvisande bild av scoutdistriktets 

resultat och ställning i enlighet med god 

redovisningssed i Sverige.  

Styrelsens ledamöter har enligt vår 

bedömning inte handlat i strid med 

gällande stadgar. 

Vi tillstyrker 

att balansräkningen fastställs till  

621 379:76 

att årets resultat disponeras i enlighet 

med styrelsens förslag 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2012 

 

Lund 2013-03-12 

 

 

Rolf Andersson   

 

 

Ingrid Hallberg 
Av Region Skåne utbildad revisor 



Förslag	  till	  budget	  2013,	  Skånes	  Scoutdistrikt	  av	  NSF

Utfall	  2012 Budget	  2012 Budgetförslag	  2013
Avsnitt	  i	  verksamhetsplan Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat
Pingstläger 0,00 0,00 0,00 8	  000,00 -‐8	  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Julbord 9	  745,00 -‐15	  435,00 -‐5	  690,00 6	  000,00 -‐14	  000,00 -‐8	  000,00 8	  000,00 -‐16	  000,00 -‐8	  000,00
Aktivitetskvällar 0,00 0,00 0,00 1	  000,00 -‐5	  000,00 -‐4	  000,00 0,00 -‐4	  000,00 -‐4	  000,00
Skåneäventyret 16	  900,00 -‐24	  679,50 -‐7	  779,50 4	  000,00 -‐10	  000,00 -‐6	  000,00 15	  000,00 -‐30	  000,00 -‐15	  000,00
Scoutforum 0,00 0,00 0,00 0,00 -‐2	  500,00 -‐2	  500,00 0,00 0,00 0,00
Övriga	  arrangemang 0,00 0,00 0,00 0,00 -‐3	  000,00 -‐3	  000,00 0,00 -‐10	  000,00 -‐10	  000,00

Möten
Distriktsårsmöte 0,00 -‐4	  375,25 -‐4	  375,25 0,00 -‐5	  000,00 -‐5	  000,00 0,00 -‐6	  000,00 -‐6	  000,00
FM	  förberedelser 0,00 -‐1	  749,00 -‐1	  749,00 0,00 -‐4	  000,00 -‐4	  000,00 0,00 -‐4	  000,00 -‐4	  000,00
Förbundsårsmöte 0,00 -‐2	  746,75 -‐2	  746,75 0,00 -‐10	  000,00 -‐10	  000,00 0,00 -‐6	  000,00 -‐6	  000,00
SSRs	  årsmöte 0,00 -‐4	  055,00 -‐4	  055,00 0,00 -‐3	  500,00 -‐3	  500,00 0,00 0,00 0,00
Övriga	  möten 0,00 -‐79,00 -‐79,00 0,00 -‐2	  500,00 -‐2	  500,00 0,00 -‐1	  000,00 -‐1	  000,00

Intäkter	  och	  Erhållna	  Bidrag
Kultur	  Skåne 107	  444,00 0,00 107	  444,00 100	  000,00 0,00 100	  000,00 86	  000,00 0,00 86	  000,00
SNF 12	  000,00 0,00 12	  000,00 0,00 0,00 0,00 12	  000,00 0,00 12	  000,00
Distriktsavgifter 4	  190,00 0,00 4	  190,00 5	  000,00 0,00 5	  000,00 4	  000,00 0,00 4	  000,00

Medlemsskap
Skånes	  arkivförbund 0,00 -‐750,00 -‐750,00 0,00 -‐1	  500,00 -‐1	  500,00 0,00 -‐1	  000,00 -‐1	  000,00
Föreningsavgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 -‐1	  000,00 -‐1	  000,00 0,00 -‐500,00 -‐500,00
Skånes	  Nykterhetsförbund 0,00 -‐200,00 -‐200,00 12	  000,00 -‐200,00 11	  800,00 0,00 -‐200,00 -‐200,00

Utskott
Informationsutskottet 0,00 0,00 0,00 0,00 -‐1	  000,00 -‐1	  000,00 0,00 -‐800,00 -‐800,00
Strukturutskottet 0,00 -‐843,80 -‐843,80 0,00 -‐3	  500,00 -‐3	  500,00 0,00 -‐2	  000,00 -‐2	  000,00



Utfall	  2012 Budget	  2012 Budgetförslag	  2013
DS
Administration 0,00 -‐2	  652,00 -‐2	  652,00 0,00 -‐4	  000,00 -‐4	  000,00 0,00 -‐1	  000,00 -‐1	  000,00
Representation 0,00 0,00 0,00 0,00 -‐2	  000,00 -‐2	  000,00 0,00 -‐2	  000,00 -‐2	  000,00
Uppvaktning 0,00 -‐2	  494,00 -‐2	  494,00 0,00 -‐3	  000,00 -‐3	  000,00 0,00 -‐3	  000,00 -‐3	  000,00
Utbildning	  DS 0,00 0,00 0,00 0,00 -‐3	  000,00 -‐3	  000,00 0,00 -‐3	  000,00 -‐3	  000,00
Distriktsstyrelsen 0,00 -‐6	  148,98 -‐6	  148,98 0,00 -‐20	  000,00 -‐20	  000,00 0,00 -‐10	  000,00 -‐10	  000,00

Annat
Datorer/skrivare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Försäkringar 0,00 0,00 0,00 0,00 -‐2	  000,00 -‐2	  000,00 0,00 -‐1	  000,00 -‐1	  000,00
Bankkostnader 0,00 -‐656,00 -‐656,00 0,00 -‐1	  000,00 -‐1	  000,00 0,00 -‐1	  000,00 -‐1	  000,00
Ränteintäkt 70,32 0,00 70,32 10	  000,00 0,00 10	  000,00 0,00 0,00 0,00
Övrigt 955,00 -‐3	  722,74 -‐2	  767,74 10	  000,00 -‐20	  000,00 -‐10	  000,00 0,00 0,00 0,00
Delsummering: 151	  304,32 -‐70	  587,02 80	  717,30 156	  000,00 -‐129	  700,00 26	  300,00 125	  000,00 -‐102	  500,00 22	  500,00

Utdelade	  Bidrag
Rekrytering 0,00 -‐3	  000,00 -‐3	  000,00 0,00 -‐21	  000,00 -‐21	  000,00 0,00 -‐21	  000,00 -‐21	  000,00
Upplevelsebidrag 0,00 -‐2	  000,00 -‐2	  000,00 0,00 -‐12	  000,00 -‐12	  000,00 0,00 -‐10	  000,00 -‐10	  000,00
Utbildningsbidrag 0,00 -‐5	  000,00 -‐5	  000,00 0,00 -‐30	  000,00 -‐30	  000,00 0,00 -‐15	  000,00 -‐15	  000,00
Utvecklingsbidrag 0,00 -‐20	  000,00 -‐20	  000,00 70	  000,00 -‐70	  000,00 0,00 0,00 -‐40	  000,00 -‐40	  000,00
Totalt: 151	  304,32 -‐100	  587,02 50	  717,30 226	  000,00 -‐262	  700,00 -‐36	  700,00 125	  000,00 -‐188	  500,00 -‐63	  500,00


