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Ing-Britt Lindblad, Anders Ödman, Carl Persson, Johanna Larsson och 

Gunnel Johansson deltog i mötet.  Malin Elfversson kunde inte närvara. 
 

Närvarande 

 

Ordföranden Ing-Britt hälsade välkommen till mötet. 
 

§ 1 

Välkommen 

 

 

Feel Good vandring lördag 25 maj, i Brobacka naturreservat. 

Anders rapporterade att arrangemanget hade 9 deltagare. Malin och 

Anders arrangerade. 

Dagen bjöd på vandring bland jättegrytor, makrofotografering, 

akvarellmålning, makrame och gemensam fika. Dessutom fanns en 

spellista med musik samt olika texter att reflektera utifrån. 

Bilder finns på distriktets Facebookgrupp. 

     
 

Norporée 7-9 juni 

Utby scoutkår; Birgitta, Danne och Anneli hade planerat. 

Carl rapporterade att lägret samlade 140-150 deltagare från 5 kårer: 

Timmersdala, Utby, Stora Levene, Borås och Skövde-Skultorp. 

Alla bodde på en äng och man lagade mat och åt tillsammans under 

presenningar. Roligt läger men tyvärr med en hel del regn.  

 

Lördag förmiddag tilldelades varje scoutgrupp en nationalitet och en tro 

och sedan fick de uppleva olika situationer och känna på skillnader. 

Lördag eftermiddag ägnades åt Intressemärken, På kvällen gjorde man 

käpphästar och fick sedan ta med hästen till värdshuset i skogen där det 

grillades marshmallows. 

Söndag morgon revs tälten och sedan genomfördes en turnering mellan 

fem lag, ett slags ”vattenkrig”. Lagen fick varsin disktrasa som under 

leken skulle hållas så torr som möjligt, vilket inte var så lätt. 

108 pizzor levererades till lunch, de delades upp i bitar och alla fick äta så 

mycket de ville. 

 

Styrelsen beslöt att     Godkänna rapporterna. 

 

§ 2 

Rapporter 

Arrangemang 

 

Distriktsårsmöte 7 mars 2020 

Trollhättans scoutkår har redan börjat förbereda årsmötet och har ställt 

frågor som Gunnel och Carl har besvarat. 

Styrelsen beslöt att     

Utse Ing-Britt till kontaktperson för årsmötet år 2020. 

  
 

Ledarresa till Rom 23-26 april 2020 

Anders och Carl rapporterade att arrangörerna träffas i veckan efter 

midsommar. Inbjudan kommer senare under sommaren. Anmälan ska 

göras tidigt i höst. 

 
 

Distriktets Helgläger 27-29/9 

Gunnel tar kontakt med Gunilla och Birgitta om detta arrangemang, innan 

1 juli. Inbjudan behöver sändas ut under senare delen av augusti. 

 

Styrelsen beslöt att     

Notera rapporterna 

§ 3 

På gång i 

Arrangemangsplanen 
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Västra Klumpen 

Anders informerade från styrgruppen för Västra Klumpens läger 2020.  

Ett avtal finns angående Regionläger 2020, där vårt distrikt är med som en 

av arrangörerna. Vårt distrikt har ett ekonomiskt ansvar för Regionlägret 

2020 som är proportionellt gentemot antal deltagande NSF scouter på 

Regionlägret.  

NSF scouter och kårer är därmed välkomna på detta läger. 

 

Lägerveckan är ännu inte beslutad. LÄKO ska bildas nu på lördag. 

 

 

Kurshelg? 

Ing-Britt rapporterade att regionala utbildningsgruppen gjort en 

intresseundersökning om en ev. kurshelg till hösten.  

 

 

KLOK grupp 

Anders rapporterade att han varit med på första mötet med KLOK 

gruppen. Det är en grupp personer som kan hjälpa till att reda ut 

problematiska situationer i kårer och distrikt, inom Västra regionen av 

Scouterna.  

Anders kan kontaktas om någon vill lyfta ett problem. 

 

Styrelsen beslöt att     

Notera rapporterna 

 

§ 4 

Rapporter 

 

Västra Klumpen och 

Regionläger 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning av ansvarsområden samt beslut om vad som ska göras 

 

• Kontakt med verksamhetsutvecklare i vårt distrikt.  

Ansvarig är Ing-Britt. Hon skriver till förbundsordföranden att vi 

vill bjuda in representanter från förbundet, för att diskutera vilken 

hjälp Västra scoutdistriktet och dess kårer behöver ha. Förslagsvis 

på vårt arrangemang på Ransberg i januari, då finns mer tid för 

diskussioner. 

 

 

• Distriktets facebookgrupp 

Alla i styrelsen har ännu inte fått Admin rättigheter. 

Johanna, Anders o Gunnel fixar detta snarast. 

 

• Arrangemang – kontaktperson i styrelsen 

Gunnel ska meddela alla arrangörer vem om är arrangemangets 

kontaktperson i styrelsen samt informerar om checklistan för 

arrangörer. 

 

Feel Good vandring:     Anders  

Norporée:                      Malin  

Ledarsegling:                Anders  

Helgläger:                     Gunnel  

Inför FM:                      Gunnel  

Resa till FM:                 Carl  

§ 5 

Ansvarsområden 

styrelsen 
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Prison Island:                Ing-Britt  

Julbord:                         Carl  

Vinterledarläger 2020:  Gunnel  

Skidresa 2020:               Johanna  

Årsmöte 2020:               Ing-Britt 

 

• Kårernas kontaktperson i styrelsen  

 

Styrelsen beslöt att  

Följande frågor kan vara intressanta att prata med kårerna om. 

 

1. Kårens status; avdelningar, ledarsituation, lokaler, etc. 

2. Vilken verksamhet bedrivs av kåren? Veckoverksamhet, annan 

typ av verksamhet., egna läger/ hajker, andra arrangemang? 

3. Kårens styrkor och framgångar  

4. Kårens utmaningar 

5. Kontakt med andra scoutkårer? 

6. Önskemål till distriktet:  

o Arrangemang 

o Utbildning och kurser 

o Ledarvård 

o Utbyte av idéer och kunskaper 

o Övrigt. 

 

7. Kårens relation till Scouterna i Sverige och vårt förbund. Känner 

ni er välinformerade? Vilka informationskanaler använder ni? 

8. DS eller förbundsexpeditionen kan hjälpa till, om ni behöver svar 

på frågor. 

9. Informera om KLOK-gruppen. Anders Ödman kan kontaktas vid 

behov av stöd gällande problem eller dilemman. 

 

 

 

Forts.  

§ 5 

Ansvarsområden 

styrelsen 

 

Styrelsen beslöt att  

 

Köpa in en liten projektor, som enkelt kan tas med på möten. 

 

§ 6 

Inköp projektor 

 
 

Distriktskassören rapporterade att  

 

95.000 kr är utbetalt ur lägerpotten, i enlighet med beslut på 

distriktsårsmötet.  

 

De flesta bidragen gäller WSJ 2019. 

Från vårt distrikt deltar 36 scouter på WSJ.     (Utby 7, Timmersdala 4, 

Stora Levene 7, Reftele 4, Mölnlycke 13, Borås 1) 

 

Lägerbidrag har även utbetalats till Stora Levene för lägret Campalot. 

 

Styrelsen beslöt att     

Godkänna rapporten. 

 

§ 7 

Lägerbidrag 
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Distriktskassören rapporterade att  

Distriktet har f.n. 3,5 miljoner i tillgångar. 

 

Omplacering av distriktets tillgångar är ännu inte genomförd, men 

processen är förberedd. Många dokument ska fyllas i. 

 

De flesta arrangemang har gått i stort enligt budget men årsmötet blev lite 

dyrare än planerat – pga. dyra lokalkostnader. 

 

Norporéen kostade ungefär hälften av budget. Ca. 25.000 kr. 

 

Styrelsen beslöt att     

Göra en snabb internrevision av distriktets bankkonton i SE banken 

online, genom inloggning på Internetbanken.  

 

Saldo per konto granskades och beloppen ser ut att stämma. 

 

§ 8 

Ekonomi  

 

 

 

Ebba Sälle och Malin Elfversson arbetar med att ta fram förslag till ett 

distriktsmärke / logga. 
 

Styrelsen beslutade att: 

Fö rslag ska sändas till distriktssekreteraren i juni månad. 

Omröstning, mellan några olika förslag, sker via Facebook. 

Malin tar kontakt med Ebba och informerar henne. 

 

§ 9 

Distriktsmärke /          

logga för distriktet 

 

 

 

 

Ett önskemål har inkommit, om att distriktet bör uppvakta alla 50 åringar. 

Styrelsen diskuterade frågan och såg ett antal problem med att uppvakta 

alla 50-åringar i distriktet. 

 

Det blir problematiskt om t.ex. någon person glöms bort.  

Ska alla medlemmar, eller bara de som är verkligt aktiva i distriktet, få 

distriktets uppvaktning? 

 

Styrelsen beslöt att  
 

Inför Julbordet tänka till vilka medlemmar som varit aktiva under året och 

som bör få ett tack från distriktet. T.ex. arrangörer, jubilarer, etc. 

 

§ 10 

Jubilarer 

 

Styrelsen beslöt att 

 

Nästa möte hålls tisdag 3 september hemma hos Carl Persson 

Därefter möte tisdag 22 oktober, plats beslutas senare. 

   

§ 11 

Nästa möte 

 

 

Styrelsen utvärderade mötet. 

 

Ing-Britt avslutade mötet.  

 

§ 12 

Avslutning 
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Skövde 2019-07-02   Göteborg 2019-07 -   

  

Vid pennan    Justerat 

Gunnel Johansson 

Gunnel Johansson   Ing-Britt Lindblad 

 


