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§§ 37-50 

 

 

Sven Nilsson, Ing-Britt Lindblad, Carl Persson, Anders Ödman och 

Gunnel Johansson. 

 

 

Närvarande 

 

Ordförande Sven hälsade styrelsen välkommen till mötet. 

 

§ 37 Välkommen 

 

 

Ett samverkansmöte för ”Västra klumpen”, dvs. scoutdistrikten inom 

Västra regionen av Scouterna, hölls den 11/5. Tyvärr hade ingen i 

distriktsstyrelsen möjlighet att närvara på det mötet.  

Nästa möte hålls 14/9 i Sensus lokaler, Göteborg. 

 

Verksamhetsutvecklaren Elin Martinsson har 19/5 träffat Scouternas 

regionala utvecklingschef, Malin Wallén, på Västra kansliet i 

Göteborg. Elin har från det mötet rapporterat två punkter från 

samverkansmötet till distriktsstyrelsen, se vidare punkt 45 och 46. 

 

 

§ 38 

Rapporter 

 

Styrelsen beslöt att  

Västra scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds firma 

tecknas av styrelsen som helhet eller av kassören Carl Persson samt en 

styrelseledamot, två i förening.  

 

Styrelsen består av:  

Sven Nilsson 

Carl Persson 

Ing-Britt Lindblad 

Anders Ödman 

Gunnel Johansson 

  

Västra scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds följande 

konton tecknas av kassören Carl Persson: 

  Plusgirokonto 430 38-9 

  Konto i God Fond, kundnummer 869000 9728 

  Konto i Skandinaviska Enskilda Banken.  

  Konto i Swedbank.  

 

Omedelbart justera innevarande § 39.  

 

 

§ 39 

Firmatecknare 

 

En bidragsansökan till 15th World Scout Moot på Island har inkommit. 

Styrelsen beslöt att 

bidra med 10 % av deltagaravgiften, dvs. 2.400 kr utbetalas till Karin 

Lewenstedt. 

 

Fyra scoutkårer har sänt in deltagarlistor för läger som pågår minst 5 

nätter.  

Enligt beslut på årsmötet utbetalas 500 kr per deltagare i bidrag till 

Lägerupplevelse 2017. 
 

Spejdernes Lejr i Danmark:  

  Utby 38 deltagare, Timmersdala 10 deltagare. 
 

Jamboree17, Sverige:  

  Stora Levene 8 deltagare, Mölnlycke 18 deltagare. 

 

§ 40 

Bidrag  



NYKTERHETSRÖRELSENS  PROTOKOLL  

SCOUTFÖRBUND – NSF –  2017-06-01 
 

Västra scoutdistriktet styrelse   

§§ 37-50 

 

 

Gunnel rapporterade att 31 deltagare från 7 scoutkårer är anmälda till 

Ledarresan den 20-22/10.  

Samtliga deltagare har betalat in sin deltagaravgift. 

 

Om resebidrag beviljas från förbundet på 1.500 kr/deltagare, då blir 

distriktets kostnad ca. 70.000 kr. 
 

Styrelsen beslutade att 

Gunnel ansöker om resebidrag för internationellt scoutarrangemang från 

scoutförbundet. 

 

 

§ 41 

Ledarresa  

 

 

Birgitta och Carl har avböjt att vara arrangörer för Europaresan 2018. 

Styrelsen diskuterade förutsättningarna. 

 

Styrelsen beslutade om nya förutsättningar 

Distriktet samordnar en bussresa via Tyskland till lägret Home 2018 i 

Österrike. 

Varje scoutkår anmäler sig till lägret, ansvarar för sina scouter under 

resan och lägret samt ansvarar för sina aktiviteter under lägret. 
 

Styrelsen beslöt att 

Som researrangörer tillfrågas Johan Persson och Daniel Gustavsson. 

Sven ansvarar. 

 

 

§ 42  

Europaresa 2018 

 

 
Arrangemanget ”Inför FM” diskuterades.  

Inbjudan sändes ut 18 maj. Anmälning om deltagande görs 8 juni. 
 

Styrelsen beslöt att 

Mötet inleds med Drop in och kontroll av att tekniken fungerar. 

Diskussionerna börjar kl. 18.30. 
 

 

 

§ 43 

Inför FM 

 

Elin Martinsson, verksamhetsutvecklare, har lämnat ett förslag angående 

uppstart av scoutverksamhet i Öjersjö. Styrelsen diskuterade förslaget 

och förutsättningarna för en scoutverksamhet där. 

 

Styrelsen beslöt att 

Anders besvarar Elins förfrågan.  

Elin och Johanna ombeds beskriva projektet mer för Anders och Sven.  

Styrelsen vill se en projektplan som beskriver vilka aktiviteter som ska 

göras och vilka kontrollpunkter som ska styra projektet.  

 

Därefter kan distriktsstyrelsen besluta om ev. stöd till projektet. 

 

 

§ 44 

Scoutverksamhet 

Öjersjö 

 

Det planeras för Regionläger i Västra regionen år 2020.  

Distriktet bör utse en representant att ingå i styrgruppen för 

Regionlägret i Västra regionen. 

 

Styrelsen beslöt att 

Vårt distrikt är intresserade av att ingå i styrgruppen och styrelsen 

funderar vidare på vem som ska representera. 

 

 

§ 45 

Regionläger 2020 



NYKTERHETSRÖRELSENS  PROTOKOLL  

SCOUTFÖRBUND – NSF –  2017-06-01 
 

Västra scoutdistriktet styrelse   

§§ 37-50 

 

 

Det finns visioner om att skapa ett Scouternas hus någonstans i 

Göteborgsområdet, någon gång i framtiden. 

Är vårt distrikt intresserat av att hyra kontor i det huset, eller någon 

annan typ av lokal för verksamhet? 

 

Styrelsen beslöt att 

Västra scoutdistriktet har inget behov av lokaler i ett ”Scouternas hus”. 

Sven meddelar detta till Malin Wallén, Västra regionen Scouterna. 

 

 

§ 46 

Scouternas hus 

Göteborg 

 

Bussresa till FM 30/6 – 2/7. 

Kalle rapporterade att han har bokat en buss från Göteborg till Ransberg. 

 

Styrelsen beslöt att 

Bussen avgår från Göteborg (Utby) och kör norrut på E20 för att plocka 

upp resenärer. 

Kalle skriver inbjudan och Gunnel sänder ut den till medlemmar över 17 

år. 

 

 

Distriktets Helgläger 29/9 – 1/10 på Ransberg.  

Ansvariga är Daniel Gustavsson, Johan Persson och Ing-Britt Lindblad. 

Styrelsen beslöt att 

En intresseanmälan bör sändas ut till kårerna, så att resultatet kan 

sammanställas i slutet av augusti och utgöra planeringsunderlag.  

Ing-Britt ser till att så sker. 

 

 

West Pride arrangeras i Göteborg 10 juni.  

Styrelsen noterade att 

inbjudan har sänts ut via Scouternas nyhetsbrev. 

 

 

§ 47  

Kommande 

arrangemang 

 

Distriktets ekonomi och tillgångar diskuterades. 

 

Styrelsen beslöt att 

avveckla Västra Scoutdistriktets Plusgirokonto 430 38-9. 

 

Styrelsen beslöt att 

på ett kommande möte diskutera hur distriktets tillgångar bör fördelas 

och förvaltas på bästa sätt. 

 

 

 

§ 48 

Övrigt 

 

Styrelsen beslöt att 

Nästa möte hålls 21/8 kl.17.45 på Göteborgs Central, Café Ritazza. 

 

 

§ 49  

Nästa möte 

 

Sven tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

 

 

§ 50 

Avslutning 
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Sekreterare    Justerat 

 

Gunnel Johansson   Sven Nilsson 

 

 


