
 
Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 
Verksamhetsberättelse 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKÅNES SCOUTDISTRIKT av 
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 1 



 
1 Mötets öppnande 

2 Fastställande av röstlängd 

3 Godkännande av kallelse 

4 Fastställande av föredragningslista 

5 Val av mötesfunktionärer 

a) Ordförande b) Sekreterare 

c) Protokolljusterare tillika rösträknare d) Pressreferent 

6 Behandling av årsrapport 

7 Ekonomisk rapport 

8 Revisionsrapport  

9 Fastställande av balansräkning 

10 Beslut om ansvarsfrihet 

11 Behandling av motioner 

12 Distriktsstyrelsens förslag:  

1) Kårernas verksamhetsberättelser för 2017 

2) Tid och plats för DM 2018 och preliminärt för DM 2019 

3) Arbetsplan 2017 

4) Arrangemangsplan 2017 

5) Preliminär arrangemangsplan 2018 

6) Ersättning för utlägg och resor 

7) Årsavgift och rapportering av medlemmar 

8) Kurs- och utbildningsbidrag 

9) Rekryteringsbidrag 

10) Upplevelsepotten   

11) Arrangemangsbidrag 

 12) Bidrag till Nationell Jamboree 

13) Fler skånska deltagare på FM 

14) Budget 

15) Antal distriktsledamöter 

13 Val av distriktsstyrelse 

a) ordförande b) övriga ledamöter  

14 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

15 Beslut om antal ledamöter i berednings-/valutskottet 

16 Val av berednings-/valutskott  

17 Övriga frågor 

18 Mötets avslutning 

SKÅNES SCOUTDISTRIKT av 
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 2 



 
Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 
Verksamhetsberättelse 2016 

 

Distriktsarrangemang   

DM, 3 april  
Distriktets årsmöte hölls det här året i Ekeby och totalt 28 scouter deltog från kårerna i 
Ekeby, Fleninge-Ödåkra, Klippan, Landskrona, Lund, Pilen - Malmö och Sösdala. Martin Frisell 
hade sedan tidigare valt att avsluta sitt arbete i distriktsstyrelsen och ny ledamot i styrelsen 
blev Cecilia Holmblad. Amalia Ideborg representerade förbundsstyrelsen, 
verksamhetsutvecklare Frida Engdahl fanns på plats och Björn Löwenqvist informerade om 
scoutmuséet i Råå samt Gillescouterna.  
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Bunge Jump, 23-30 juli 
Den här sommaren var det dags för förbundsläger och ca 750-800 scouter hade åkt till det 
gamla flygfältet, Bunge flygfält på Gotland för att leva lägerliv. Skånedistriktet 
representerades av scouter från Ekeby, Fleninge-Ödåkra, Klippan, Malmö och Sösdala.  
 

 

 
 

 
Skåneäventyret, 16-18 september 
Totalt 53 scouter från Ekeby, Fleninge-Ödåkra, Landskrona, Pilen - Malmö och Sösdala deltog 
i årets Skåneäventyr i Wressel. På fredagskvällen samlades Utmanare och Äventyrare och 
hade en mysig kväll tillsammans vid elden. På lördagen kom Spårarna och Upptäckarna och 
dagens olika program sattes igång. På schemat stod paddling i Vombsjön och Hurry Scurry. 
Kvällen avslutades med lägerbål för scouternas del och ledarna intog en god ledarfika. På 
söndagen fortsatte aktiviteterna och framåt eftermiddagen åkte scouterna hem till sina 
delar av Skåne igen.  
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Ledardag, 30 oktober  
Scouter från Ekeby, Klippan, Landskrona och Sösdala träffades på Hovgård, Klippan för att 
diskutera förslag och motioner inför Demokratijamboreen i Västerås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workshop om framtida samverkan, personal - ideella, 16 november 
Scouter från Ekeby, Fleninge-Ödåkra, Landskrona och Sösdala deltog i workshopen på 
Bantorget i Lund under ledning av bitr. generalsekreterare Lina Kurttila. Syftet med kvällen 
var att stärka det framtida samarbetet mellan förbundet och de ideellt engagerade. Sara 
Löfroth är ny verksamhetsutvecklare i Skåne och fick ett första möte med distriktet den här 
kvällen.  
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Julbord, 26 november 
Distriktets julbord hölls i år på Wallåkra Stenkärlsfabrik. Scouter från Ekeby, Klippan, 
Landskrona och Sösdala träffades och åt god mat tillsammans. Efter en lyckad kväll önskade 
vi varandra en god jul!  
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Arrangemangsmatris för aktivitetsåret 2016  
Nedan visas distriktets alla arrangemang och aktiviteter. Matrisen visar antalet deltagare per 
kår för varje arrangemang.  
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DM 0 5 2 0 5 7 1 0 1 4   25 

Skåneäventyret 0 26 12 0 0 2 0 0 8 4   52 

Ledardag 0 1 0 0 3 1 0 0 0 2   7 

Workshop samverkan 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2   6 

Julbord 0 12 0 0 1 2 0 0 0 1   16 

        
 

    

Summa 0 45 16 0 9 13 1 0 9 13  106 
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Distriktsstyrelsen  
Distriktsstyrelsen som arbetat under året har bestått av: 
 
Maria Johansson ordförande Sösdala 

Jonas Leonardsson vice ordförande Klippan 

Jens Olsson kassör Landskrona  

Cecilia Holmblad sekreterare Ekeby 

Eddie Hecktor ledamot Sösdala  

 
 

DS-möten 
Distriktsstyrelsen har under 2016 haft tio stycken protokollförda möten.  
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Kårerna 
På årsmötet 2016 gratulerade vi scoutkåren i 
Månen som ökade mest i medlemsantal under 
2015. Silveryxan vandrar vidare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 Förändr. 

Bjärnum 9 7 7 8 7 -1 

Vikingen, Ekeby 46 72 64 72 71 -1 

Fleninge – Ödåkra 71 77 72 48 51 +3 

Hästveda 25 5  5 5 6 +1 

Spejaren, Klippan 35 54 53 52 55 +3 
Knäred 40 0* 0 0 0 0 

Landskrona 42 38 45 40 36 -4 

Lund 35  33 49 58 59 +1 

Månen, Malmö 63**  65 65 109 267 +158 

Pilen, Malmö 38  33 27 26 33 +7 

Sösdala 57 36 26 24 19 -5 

Summa 461 420 413 442 604 +162 
           
*Utträtt ur distriktet   

 

  

 ** Ny kår i distriktet    
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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 

- Våra Gårdar 

 

Planeringsmöten 

Inför distriktsarrangemang har styrelsen tillsammans med arrangörer haft ett antal 

planeringsmöten. Dessa har skett i samband med planering av/arbete med följande 

arrangemang:  

- Skåneäventyr 

 

Samverkansmöten  
 
SNF:s årsmöte, 4 mars   

Eddie och Maria från DS representerade tillsammans med Heléne Johansson från Sösdala 
distriktet på SNF:s årsmöte. Ca 50 personer närvarade under kvällen som började med 
smörgåstårta innan årsmötet klubbades igång. Efter mötet var det dags för kaffe och tårta. 
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Ekonomi  
Erhållna bidrag: 

● Region Skåne har under 2016 betalat ut totalt 68 441 kronor till distriktet. Bidraget 

baseras på antalet aktiviteter under 2015 och antalet medlemmar 2015-12-31. 

 

● Vårt medlemskap i Skånes Nykterhetsförbund, SNF, ger oss inte bara ett trevligt 

årsmöte och en höstkonferens utan även ett grundbidrag om 12 000 kronor. 

 

Utdelade bidrag: 

● Från upplevelsepotten har bidrag om 2000 kronor per person delats ut till Kristin 

Svensson och Emma Graesén, båda Fleninge-Ödåkra, för deltagande i ett läger i 

Rwanda inom ramen för förbundets Umugenzi projekt. 

 

● Kurs- och utbildningsbidrag är ett bidrag om max 7 000 kronor som varje kår kan söka 

varje år för kurser och utbildningar med anknytning till vår scoutverksamhet. Under 

2016 har det ansökts av och beviljats till:  

○ Fleninge-Ödåkra - Patrulledarutbildningen Solvarg 

 

● Rekryteringsbidraget är ett bidrag om max 3 000 kronor som varje kår kan söka varje 

år för rekryteringsaktiviteter. Under 2016 har det ansökts av och beviljats till:  

○ Sösdala 

○ Lund 

○ Vikingen, Ekeby 

 

● Arrangemangsbidraget är ett bidrag om max 2 000 kronor som varje kår kan söka 

varje år för att genomföra hajker och övernattningar. Under 2016 har det ansökts av 

och beviljats till:  

○ Ekeby 

○ Landskrona 

 

● Under 2016 kunde kårer söka bidrag motsvarande delagaravgiften för deltagande i 

Scouternas stämma - Demokrati jamboree. Bidraget har ansökts av och beviljats till:  

○ Landskrona 

○ Fleninge-Ödåkra 

○ Sösdala 

○ Vikingen, Ekeby 

○ Klippan 

○ Lund 
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Distriktsstyrelsen har ordet!  
 

År 2016 är över och ännu ett scoutår är slut. Distriktsstyrelsen vill passa på att tacka alla 

scouter i Skåne för det gångna året! Vi tycker det är kul att träffa er alla på våra 

arrangemang. Tack, för ert engagemang i kårerna! Ni gör ett fantastiskt jobb i kårerna. 

Vi blickar framåt och hoppas på att 2017 kommer att bli ett fantastiskt år! Vi ser fram emot 

ett härligt år med många roliga upplevelser, givande möten och bra diskussioner! I år är det 

dags för Förbundsmöte som det här året arrangeras i juli på Ransberg. Vi hoppas på ett bra 

möte som leder förbundet framåt. Gör era röster hörda och ta chansen att påverka!  

I augusti arrangeras Jamboree 17 i Rinkaby. Riktiga äventyr och ny vänskap. Det är vad 

jamboreen handlar om, alla är välkomna att ha roligt tillsammans denna fest!  

 

Vi ser fram emot ett roligt och spännande 2017! 

 
 

 

 
 
 
Maria Johansson Jonas Leonardsson Jens Olsson  
Ordförande Vice ordförande Kassör  

 
 
 

Cecilia Holmblad Eddie Hecktor 
Sekreterare Ledamot 
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Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 
Årsmöteshandlingar 2017 
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Distriktsstyrelsens förslag 

Förslag nr 1 

Kårernas verksamhetsberättelser för 2017 
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 2017 bör vara distriktsstyrelsen tillhanda 
senast den 1 mars 2018, 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 2018 och preliminärt för DM 2019 
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 2018 års DM till den 1 april i Lund. 

att preliminärt förlägga 2019 års DM till Fleninge-Ödåkra. 
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Förslag nr 3  

Arbetsplan 2017 

Utbildning och Ledarvård 
Distriktet skall uppmuntra distriktets medlemmar att utbilda sig genom att: 

❖  Informera om befintliga utbildningar 

❖ Ge bidrag för utbildningar efter ansökningar från medlemmar 

❖ Se till att alla ledare ges möjlighet att gå utbildningar  

❖ Arrangera ledarträffar där ledarna får möjlighet att utvecklas genom att uppleva 
scouting och träffa andra ledare 

Mål: 
Att arrangera en ledarhelg där ledarna får träffas och uppleva någon form av scouting 
Att kårerna ska ha kännedom om vilka kurser som hålls i närområdet  
  

Medlemmar 
Distriktet skall bidra till en hållbar verksamhet i kårerna genom att: 

❖ Bidra ekonomiskt till att kårerna kan genomföra bra arrangemang 
❖ Genomföra arrangemang för distriktets medlemmar i alla åldrar 

❖ Stödja nystart och omstart av kårer i distriktet  

Mål: 
Att antalet aktiviteter för medlemmar i kårerna ökar med 5 % under 2017 jämfört med 2016. 
Att utöka med en aktiv kår i distriktet under 2017.  

Samverkan 
Distriktet skall verka för samverkan: 

❖ Mellan kårer 

❖ Förbundet  

❖ Övriga scoutdistrikt i Skåne 

För att uppnå detta skall distriktet: 

❖ Arrangera aktiviteter för distriktets medlemmar 
❖ Förmedla information från övriga scoutförbund i Skåne och andra NSF-distrikt till 

våra kårer 
❖ Verka för att distriktets kårer bjuder in varandra till sina arrangemang 

❖ Samverka med förbundets verksamhetsutvecklare i Skåne 

Mål: Medlemmarna skall få träffa scouter från andra kårer. 
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

  
att fastställa ovanstående arbetsplan. 
 

 

Förslag nr 4 

Arrangemangsplan 2017 
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 2017 
till ett roligt och aktivt scoutår i distriktet! Arrangemang och utbildningar i Scouternas regi i 
Skåne hittar du på http://arrangemangiskane.scout.se/arrangemang/ och förbundets 
arrangemang hittar du på www.nsf.scout.se. 
 
 
Arrangemang där distriktet eller distriktets kårer står som arrangör är i fet stil. 
 

Maj 25-28 Vårläger (Scouterna) Alla Sonnarp/Hörrs Nygård 

Juni 17-18 Ledarhelg m. FM-förberedelser Ledare  

Juli 1-2 Förbundsmöte (NSF) Alla Ransberg 

Juli/Augusti 25-2 15th World Scout Moot (WOSM) 18 år + Island 

Augusti 4-12 Nationell Jamboree 2017 (Scouterna) Rinkaby 

September 22-24 Skåneäventyr Alla Skånes Fagerhult 

Oktober 22 Värdegrundsworkshop Ledare Lund 

December  2 Julbord Alla 

 

2018 

April 1 DM Alla Lund 

Läger 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

 
att fastställa ovanstående arrangemangsplan. 
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Förslag nr 5 

Preliminär arrangemangsplan 2018 
Arrangemang där distriktet eller distriktets kårer står som arrangör är i fet stil. 

Maj Vårläger Alla Sonnarp 

Gemensamt läger  

September Skåneäventyr Alla 

Oktober Halvårsmöte/inför DJ Alla Landskrona 

November Demokratijamboree Alla 

December  Julbord Alla 

2019 

Mars 31 DM Alla Fleninge-Ödåkra  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att fastställa ovanstående arrangemangsplan. 

 

 

Förslag nr 6 

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/mil. 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 7 

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 år 2016 har den varit 
10 kronor för varje scout och vi ser ingen anledning att ändra denna. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att distriktsavgiften fastställs till 10 kronor/medlem och år för 2017. 

att kårer erlägger distriktsavgift för sitt medlemsantal 2017-12-31. 

att kårerna skall rapportera sitt medlemsantal 2017-12-31 senast 2018-01-31  

att distriktsavgiften faktureras och skall vara erlagd senast 2018-02-28. 

 
 

Förslag nr 8  

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 bidrar med max 7 000 kronor per kår till utbildningskostnader. 
Utbetalning sker efter uppvisande av kursintyg och redovisade kostnader för 
kursen. 

att endast kurser och utbildningar med anknytning till vår scoutverksamhet är 

bidragsberättigade. 

att minska motsvarande summa om bidrag mottagits någon annanstans ifrån. 

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 30 november 2017. 
 

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 2017-11-30. 

att bidraget begränsas till maximalt halva deltagaravgiften. 

att för att vara bidragsberättigade 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 inspirera distriktets kårer att ge sina scouter fina och givande upplevelser vill 

distriktet bidra ekonomiskt till detta. Genom att detta stöd ger vi kårerna möjlighet att till 

exempel göra en rek. resa inför äventyrarhajken, hyra en stuga även om det är få deltagare 

på övernattningen eller köpa materiel till den där häftiga aktiviteten som hela tiden blivit 

bortvald av ekonomiska skäl.  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att distriktet bidrar med max 2 000 kronor per arrangemang. Utbetalning sker mot 
redovisning av arrangemanget. 

att för att arrangemanget skall vara berättigat till bidrag måste det 
- arrangeras av kåren 
- ha minst tre deltagare under 26 år 

att en kår kan få max 4000 kr per år. 
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Förslag nr 12  
Bidrag till Nationell Jamboree 
För att ge fler scouter i från Skåne möjlighet att åka på årets nationella Jamboree vill 

distriktet bidra med 300 kr/deltagare.  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet beslutar 

att distriktet bidrar med 300 kr/deltagare under 26 år  
 
 

Förslag nr 13 
Fler skånska deltagare på FM 
FM är ett betydelsefullt arrangemang som vi anser att fler scouter i från distriktet borde få 

chansen att åka på. För att fler ska få möjlighet att åka och uttrycka sina åsikter vill vi skapa 

en möjlighet för detta genom ett ekonomiskt stöd.  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
att distriktet bidrar med 500 /kår.  

att ansökan ska vara distriktet tillhanda senast 2017-11-30.  
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Förslag nr 14  

 
 
 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
att anta DS förslag till budget för 2017. 
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Förslag nr 15 

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). 
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