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Västra Scoutdistriktets styrelse   

§ 1 - 17 
 

    

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

Gunnel Johansson var närvarande.  Malin Elfversson deltog via Skype 
 

Närvarande 

 

Ordföranden Ing-Britt hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 

§ 1 

Välkommen 

 

 

Kommunikation DS 

Diskussion om hur vi ska kommunicera effektivt inom styrelsen. 

 

Styrelsen beslöt att     

Kommunikation ska ske via e-post.  

E-post som innehåller en fråga eller en uppmaning till en person ska 

besvaras inom 3 (tre) dagar. 

 

§ 2 

Kommunikation DS 

 

Distriktsläger på Ransberg 27-29/9 

90 personer deltog och reste i 2 bussar. Deltagarna var från scoutkårerna i  

Mölnlycke, Utby, Jonsered, Stora Levene och Timmersdala.  

På lördagen genomfördes en gemensam aktivitet ”Inbrott på museet”, en 

tjuvjakt där det gällde att hitta stöldgodset.  

Flera måltider intogs gemensamt.  

Det fanns tid för kåren att planera egna aktiviteter på söndagen. 

TACK till de ansvariga arrangörerna Birgitta och Gunilla! 

 

Inför FM 4/10 

Mötet genomfördes på tre platser: Borås, Skövde och Mölnlycke. 

Evelina från Varberg deltog via egen dator. 

Totalt 23 deltagare.  

Vi gick igenom handlingarna punkt för punkt och beslutade om ett 

flertal ändringsförslag gällande nya stadgarna för distrikt resp. kår. 

Västra scoutdistriktet vill erbjuda sig att arrangera FM år 2021. 

 

FM resa 11 -13/10 

38 personer åkte med i bussen. Smidigt att åka buss. Allt gick enligt plan. 

  

Styrelsen beslöt att     

Notera rapporterna 

 

§ 3 

Rapporter från 

Arrangemang 

 

 

 

 

 

 

Förbundsmöte, FM, 12-13/10  i Älmhult 

Ing-Britt och Carl representerade Västra Scoutdistriktet på FM  

Våra ändringsförslag gällande bl.a. stadgar för distrikt gick igenom, 

liksom några andra förslag.  

Västra scoutdistriktet har bjudit in till FM 2021, i Mölnlycke. 

  

Styrelsen beslöt att     

Notera rapporten 

 

§ 4 

Rapport från 

FM 
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Ekonomi 

Styrelsen kontrollerade distriktets banksaldon genom att logga in på 

internetbanken SEB.  

 

Distriktskassören rapporterade följande: 

 

a) Omplaceringen av distriktets pengar, enligt beslut på 

distriktsårsmötet, är ännu inte klar. 

 

b) Ekonomiskt status: 

Regionbidragen uppgår till 288.000 kr, dvs. 60.000 kr mer än 

budgeterat. Många arrangemang har blivit billigare än budget 

medan årsmöte och framtidsträff blev något dyrare. 

              Scoutdistriktet har betalat sin andel av driftskostnader för 

              Skatåsstugan för år 2018 och 2019. 

              Totalt troligen ca. 70.000 kr i överskott gentemot budget. 

 

Styrelsen beslöt att     

Notera rapporterna 

 

§ 5 

Ekonomi 

 

 

Förfrågan om ekonomiskt stöd - från Varbergs scoutkår 

Varbergs scoutkårs scoutstuga har drabbats av en vattenläcka, 40.700 kr 

kostar det. Kåren undrar om det finns möjlighet till ekonomiskt stöd från 

distriktet. 

 

Styrelsen beslöt att     

• Styrelsen tar fram ett förslag till policy angående bidrag till 

fastighet som ägs av en scoutkår.  

o Anders skriver ett förslaget till policy, som presenteras för 

kårerna i god tid innan årsmötet. 
o Förslaget diskuteras på förmiddagen innan årsmötet. 

o Beslut fattas av årsmötet. 

 

• Carl besvarar frågan från Varbergs scoutkår. 
 

§ 6 

Bidrag Varberg 

 

 

Ansökan om resebidrag - från Timmersdala scoutkår 

Tågresa till distriktsårsmötet i Mölnlycke, för tre ombud samt 

distriktssekreteraren. Summa 1240 kr.  

 

Styrelsen beslöt att     

Bifalla ansökan.  

Gunnel deltog inte i beslutet. 

 

§ 7 

Resebidrag 

Timmersdala 

 

 

Ansökan om bidrag Solvargsveckan - från Mölnlycke scoutkår 

4 personer från Mölnlycke har gått Solvargsveckan och kåren fick inget 

kommunalt bidrag. Kursen kostade 2000 kr per person. 

 

Styrelsen beslöt att     

Bifalla ansökan och betala 2000 kr per kursdeltagare, dvs. 8000 kr,  

Ing-Britt och Johanna deltog inte i beslutet 

 

§ 8 

Kursbidrag Mölnlycke 
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Rapport från kårfaddrar – genomförda kårbesök 

 

Vilka kårbesök är genomförda?  

Skarstad-Hällum scoutkår besöktes av Gunnel den 15 oktober. 

 

Vilka kårbesök är inbokade?  

Gunnel besöker Dals-Ed 28/10 och Ing-Britt besöker Trollhättan 6/11 . 

 

Stora Levene vet att de har Johanna som kårfadder. All verksamhet 

fungerar bra och de vet hur de får kontakt med DS om de behöver 

diskutera något. Inget besök är inbokat. 

 

Hur ska kårbesöken rapporteras? 

 

Styrelsen beslöt att     

En muntlig rapport räcker. Det viktiga är att styrelsen känner till hur 

situationen är för scoutkåren. Önskemål från kårer tas hänsyn till i arbetet 

med förslag till arbetsplan och arrangemangsplan 

 

§ 9 

Rapport besök 

kårfadder 

 

Uppföljning av tidigare DS beslut 

•    Distriktslogga en omröstning för våra medlemmar. Hur och när? 

o Malin gör en webbaserad omröstning som vi testar       

och en förklaring till hur röstningen går till. 

o Gunnel sänder ut detta till kårerna. 

•    Info om Regionläger i Väst sommaren 2020.  

o Möte med styrgruppen har gjorts på Ösjönäs, denna 

lägerplats var inte lämplig. Förhandling pågår nu om 

lägerplats. 

o Lägret blir i vecka 31.   

o Distrikten är bekymrade över hur planeringen av lägret 

fungerar. 

o Anders skriver ihop info när lägerplatsen är beslutat.  

o Gunnel skickar ut informationen till kårerna. 

•    Kållered-Lindome ev. nedläggning. Händer det något? 

o Förbundet har inte hört av sig.  
o Ing-Britt kontaktar Anneli Simu. 

§ 10 

Uppföljning av beslut 

 

Distriktslogga 

 

 

Regionläger 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Kållered-Lindome 

scoutkår 

 

 

Planering av kommande styrelsemöten 

 

Styrelsen beslöt att ha 

• Telefonmöte 26 november kl. 20.30  

o Anders ordnar kod för telefonmöte  

o Vi ska prata om Arrangemangplan 2020-2021 

• Arbetsmöte söndag 12 januari, minst en halvdag.  

o På agendan: DS förslag till årsmötet; Arrangemangsplan, 

Arbetsplan, Lägerbidrag, Budget, osv. 

o Mötet hålls i Skövde hemma hos Gunnel.   
 

§ 11 

Planering DS möten 
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Kommande arrangemang – status, mm.  

 

Äventyrsdag 16 november 

Inbjudan har gått ut i veckan. Anmälningar har börjat komma in.  

  Styrelsen beslöt att     

  Notera rapporten 
 
 

Julbord 15 december 

Deltagarlistor från arrangemang behövs för att skapa underlag för 

inbjudan. Carl ordnar detta. 

Vilka medlemmar har varit aktiva under året och bör få ett tack från 

distriktet? 

  Styrelsen beslöt att     

• Ing-Britt framför ett generellt tack våra arrangörer muntligen.  

• Tack till arrangörer ska även finnas i Verksamhetsberättelsen. 

 
 

Vinterledarläger 17-19 januari 

Styrelsen behöver 1-1,5 timmas samling med deltagarna, för att diskutera 

kommande distriktsarrangemang 2020-2021. 

  Styrelsen beslöt att     

  Gunnel kontaktar arrangörerna Gustav och Nils och framför vårt 

  önskemål. 

 
Distriktsårsmöte 7 mars 

3 timmar diskussionsforum ska inplaneras av distriktsstyrelsen.     

Tänkbara ämnen:  

     Säkra ekonomiska rutiner i scoutkårer 

     Bidrag till kårer - för egna fastigheter 

  Styrelsen beslöt att     

• Möteslokalen behöver bokas både förmiddag och eftermiddag. 

• Ing-Britt kollar arrangörernas idéer vid sitt besök i Trollhättan.   

 
Ledarresa Rom 23-26 april 2020 

49 personer är anmälda (av 50 möjliga platser). Bekräftelse via mail har 

sänts ut till alla deltagare. Planeringsgruppen ska träffas inom kort.   

  Styrelsen beslöt att     

  Notera rapporten 

 

§ 12 

På gång i 

Arrangemangsplanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningshelger år 2020 

Regionala utbildningsgruppen i Väst arrangerar en Utbildningshelg 25-26 

januari 2021 på Flämslätt. Ett flertal ledarutbildningar samt några 

praktiska kurser erbjuds. 

Inbjudan finns i Scouternas Folkhögskolas Kurskatalog. 

 

Förbundets Utbildningshelg i Väst är planerad till 28-29 mars.   

Flera kurser kommer att erbjudas, ett mål är att få fram nya utbildare. 

 

§ 13 

Utbildningshelger 

2020 
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Distriktets avanmälningsregler 

Avanmälningsreglerna av idag innehåller några otydligheter. 

 

Styrelsen beslöt att     

Gunnel skriver ett förslag på nya Avanmälningsregler och sänder det på 

remiss till distriktsstyrelsen samt till Eva Kilnäs - före 12 januari. 

 

§ 14 

Avanmälningsregler  

 

 

 

 

 

 
Distriktets verksamhetsberättelse  

Styrelsen vill underlätta för fler personer att bidra med texter och bilder 

till verksamhetsberättelsen. 

 

Styrelsen beslöt att     

• Gunnel gör en mall för Verksamhetsberättelsen, t.ex. i Google 

drive, och meddelar övriga i styrelsen.  

o Ändringar i text ska synas. 

• Den 12/1 beslutas vem skriver om vad i Verksamhetsberättelsen. 

• Vem har bilder? Detta diskuteras 12/1  
o Bilderna ska vara infogade i berättelsen i slutet av januari 

 

§ 15 

Verksamhetsberättelse 

 
 

Förbundsmöte, FM,  30-31/10 2021  

Västra scoutdistriktet är arrangör av FM 2021, detta beslutades på 

Förbundsmötet i Älmhult i oktober. 

 

Styrelsen beslöt att     

 

o FM ska genomföras i Mölnlycke 

o Vi behöver skapa en styrgrupp samt en projektgrupp  

o Styrelsen vill bjuda in till ett möte då alla goda idéer och 

kloka tankar samlas – ett åsiktstorg om hur vi vill 

genomföra vårt FM. 

o Åsiktstorget ska genomföras innan november månads slut 

i Göteborgstrakten.  

o Till åsiktstorget ges möjligheter att skicka in åsikter och 

förslag. 

o Vi tillfrågar Eva Kilnäs om hon vill arrangera detta 

åsiktstorg. 

 

§ 16 

Inför FM 2021 

 

 

 

Ordföranden avslutade mötet.  

 

§ 17 

Avslutning 

 

Skövde 2019-11-04   Göteborg 2019-11-06   

  

Vid pennan    Justerat 

Gunnel Johansson    

Gunnel Johansson   Ing-Britt Lindblad 


