
 

Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 
Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 6 

 2016-06-05 

Närvarande: Maria Johansson, Eddie Hecktor, Cecilia Holmblad och Jens         

Olsson.  Jonas Leonardsson frånvarande. 

§ 58 Mötets öppnande  

Maria Johansson hälsar alla välkomna.  

§ 59 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 60 Godkännande av föregående protokoll 

Distriktsstyrelseprotokoll nr 5 2016 godkändes. 

   
§ 61              Rapporter 

Regionsråd, 25 maj 

Johan Möller från södra är sammankallande. Tanken är att träffas  4ggr/år för 
alla tre distrikten, Snapphane, Nordvästra Skåne och Södra Skåne.  Ekumenia 
var inte med och de har också ett samarbetsavtal med Scouterna. Deras 
distrikt är större även i Småland.  

Vi behöver se vad vad vi vill ha ut av samarbetet.  Distriktsläger och 
utbildningar var två saker vi kunde se.  

Hur ska detta finansieras? Hur ser det samarbetsavtalet ut? Cecilia mailar 
förbundet.  

Inloggning till outlook: Skanescoutdistrikt  
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lösen:  skane2016 

Cecilia skickar ut mail och lägger på facebook om utbildningar. Alla kollar vilka 
som kan vara aktuella. 

Södra regionala utbildningsgruppen, 1 juni 

Jonas är vår kontakt. Jonas rapporterade nästa möte den 23/8, möte en gång i 
månaden. Sex utbildnings regioner som har möte i Göteborg 7-9 oktober i 
höst. 

  

§ 62 Kommande arrangemang 

a. Bunge Jump, 23-30 juli 
Dit 23/7 kl 23,50 och Hem 30/7 kl 14,40. Bussen avgår från Klippan 17,30. 
Resan ordnas av Jörgen Jacobsson.  Klippan, Ödåkra och Ekeby och 2 rover 
från Sösdala är anmälda. Fakturan skickas till distriktet. Max 12 000 kr för 
busen.  Vi beslöt att sponsra med mat på resan för max 100 kr/pers.  
 

b. Scouttåget Ystad 27 augusti kl 10-15 
  

c. Skåneäventyr, 16-18 september 
Skånes Fagerhult kanotpaddling. Olika program för spårare, upptäckare, 
äventyrare och utmanare.  Följande funktioner behövs i en läger kommitté; 
matansvarig, program för de yngre (spårare, upptäckare) (Eddie kollar med 
Helene) , program för de äventyrare och utmanare  (Eddie) samt 
kanotansvarig. Fleninge och Landskrona har kanoter vi kollar om vi kan låna. 
Eddie sammankallar läger kommittén så de kan vända sig till honom. Cecilia 
bokar stugan. Cecilia kollar med Anki om matansvarig. Lapp fixar Maria. Med 
lappen ut till ordförande om att vi söker ansvariga. Nattaktivitet för utmanare 
samarbetsövning. Sista anmälningsdag 11/9. Det krävs att de har ledare med..  

Organisationstävling, paddling. 

200 kr fre-sön Äventyrare och utmanare 

150 kr lör - sön Upptäckare- Spårare 

50 kr för en dag.  
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c) Ledarhelg 29-30 oktober distriktet. 
Lör lunch - kväll Hovgård. Vi går en slinga runt Hovgård. Jonas kollar om de 
fanns en färdig guidad slingtur. Vi skapar patruller som lagar god  mat ihop på 
kvällen. Jonas o  Jens matansvarig. Quiz på kvällen, på spåret grej. Maria. 
Maria fixar lapp. Tältförläggning om dåliga ryggar kan man sova inne.  
Sön: Inför demokratijamboree. 

Kostnad : 50 kr för lördagen. Kommer man bara på söndagen. kl 10 på 
söndagen. Lunch på söndagen fixar vi. Sista anmälningsdag  20/10. 

Jonas har bokat Hovgård. Kostnad 400 kr för helgen. Ansvariga styrelsen. 

d) Julbord  26/11 
Vi kollar kring Lund, distriktsstyrelsen bokar. Vallåkra Stenkärlsfabrik är ett 
alternativ kostade förra året 495 kr. 

 

§ 63 Skrivelser 

Arkivförbundet Vi har inte betalt för året nu är kontakt ändrat till Jens Olsson . 
Även museet är ändrat till Jens Olsson som kontakt. 

§ 64 Ekonomi 

 
Bokfört första kvartalet. 
Konto: 214-9973882316-1 

Kontoställning: 157 435,29 kr 

Roberfond: 594 943,11 kr 

Fakturor på medlemsavgift har gått ut. Siste maj var siste betalningsdag. Lund 
, Månen och Hästveda har inte betalt. Lund har stort medlemstapp. Hugo 
Holmkrantz är ny ordförande i Lund. Frida från förbundet har slutat. 
Förbundet borde ge besked på vem som är ny konsulent. Malmös skulder är 
reglerade.  
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§ 65 Bidrag 
Inga ansökningar har inkommit. Mail ut med vad som gäller med 

sommarmailet. 

§ 66 Övrigt 

d. Hemsidan o facebook 

Hemsidan: Kontaktuppgifter, protokoll, arrangemang. Cecilia uppdaterar 
mailadressen. Cecilia med förbundet om de har demoversion.  

Facebook: Cecilia lägger till arrangemang och är nu också administratör. 

§ 67 Nästa möte 
8 augusti kl 20,00. 

  
§ 68 Mötet avslutas 

Avslutade mötet och tackade för mötet. 

 

Ödåkra 2016-06-05 Justerat 2016-06- 

 

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

Cecilia Holmblad / mötessekreterare  Maria Johansson/mötesordförande 
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