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Protokoll fört vid distriktets årsmöte – DM - 14 april 2012 
i scoutkåren Fleninge-Ödåkras scoutlokal i Ödåkra. 

___________________________________________________________________________ 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Distriktordförande, DO, Viktoria Wallin hälsade alla varmt välkomna till DM 2012, i år 
förlagt i Fleninge-Ödåkras alldeles nya scoutlokal. Do förklarade sedan 2012 års DM för 
öppnat. 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes genom ombudsupprop. Det fastställda ombudsantalet blev XX, 
fördelat på XX ombud från 7 kårer, samt föredragande revisor. 
 
§ 3  Godkännande av kallelsen 
DM beslutade att distriktårsmötet var behörigt utlyst. 
 
§ 4 Fastställande av fördragningslista 
Distriktstyrelsen, DS, föreslog att på § 13 lägga till a) val av ordförande, b) val av kassör, och 
c) val av ledamöter. 
Monica Andersson föreslog att lägga in punkten scoutskjortor på § 17 övriga frågor. 
 
DM beslutade att godkänna föredragningslistan med dessa tillägg. 
 
§ 5  Val av mötesfunktionärer 
Följande val gjordes: 
 
Mötesordförande: Rolf Andersson, Landskrona 
Mötessekreterare: Anneli Andersson, Klippan 
Protokolljusterare/rösträknare: Thea Folke, Ekeby och Heléne Johansson, Sösdala 
Pressreferens: Arrangerande kår, Fleninge-Ödåkra 
 
§ 6  Behandling av årsrapporten 
Rolf Andersson övertar klubban och tackar för förtroendet som tilldelats honom och mötets 
sekreterare. 
 
Ordförande ställde så frågan till mötesdeltagarna om mötet kan göra som brukligt angående 
behandling av årsrapporten. Ordförande läser rapportens rubriker och så får man begära ordet 
och ställa frågor och komma med synpunkter. Efter genomgång ska rapporten behandlas i sin 
helhet. Mötet beslöt att förfara på detta sätt. 
 
DS gjorde ett påpekar att i arrangemangsmatrisen för aktivitetsåret 2011 hade Halvårsmötet 
med 20 deltagare missats. 
 
Beredningsutskottet, BU, påpekande att det var Sösdala kårens medlemsökning 2009-2010 
som gjorde att de gratulerades i texten för att ha fått vandringspriset Silveryxan. I år gratulerar 
vi Lunds scoutkår för flest antal nya medlemmar som därmed fick Silveryxan nu på DM.  
 
Efter genomgång uppläsning av slutordet, godkändes årsrapporten av DM 
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§ 7  Ekonomisk rapport 
BU frågade om det inte hade kommit in några pengar från Region Skåne. 
 
Revisor Rolf Andersson svarade att de låg under Kultur Skåne-bidrag.  
 
Rolf informerade också om att revisorerna har lagt fram en ny kontoöversikt för DS då de 
tycker att det finns för många konton, samt att vi har under 2011 gått ca 5000 kr plus. 
 
Rapporterna lades till handlingarna. 
 
§ 8  Revisionsrapport 
Revisor Ingrid Hallberg föredrog revisionsberättelsen och föreslog DM 
 
att balansräkningen fastställs till 651 524:96 
att årets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 
 
DM beslutade därefter lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
§ 9 Fastställande av balansräkning 
DM beslutade att fastställa balansräkningen till kronor 651 524:96. 
 
§ 10  Beslut om ansvarsfrihet 
DM beslutade i enlighet med revisorernas förslag 
 
att bevilja distriktstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 
 
§ 11 Behandling av motioner 
Eftersom det inte inkommit några motioner lämnades denna punkt. 
 
§ 12 Distriktsstyrelsens förslag 
 

Förslag nr 1 

Kårernas verksamhetsberättelser för 2012 
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. För att ge våra revisorer en möjlighet att kunna 
revidera i tid till distriktsårsmötet behöver de god tid till detta. Tyvärr har det visat sig att alla 
kårer inte lyckas skicka in sin verksamhetsberättelse i tid, vilket leder till att DS måste lägga 
tid på att påminna och åter påminna om att skicka in verksamhetsberättelsen. Därför önskar 
DS lägga mer press på kårerna att verkligen skicka in verksamhetsberättelsen och detta genom 
att inga bidrag kommer betalas ut förrän verksamhetsberättelsen är inlämnad. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 
att kårernas verksamhetsberättelser för 2012 bör vara distriktsstyrelsen tillhanda 

senast den 1 mars 2013, allt för att våra revisorer skall kunna revidera alla 
kårerna i distriktet innan DM. 
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att bidrag inte betalas ut förrän aktuell verksamhetsberättelse är DS tillhanda. 
 
DS och Anders Hesgård, Landskrona, föreslår att åren i första att-satsen stryks så att 1 mars 

gäller samtliga år framåt. 
Jens Olsson; Landskrona, vill ha kvar åren. 
 
DM beslöt enligt ursprungsförslaget, dvs att åren står kvar. 
 

Förslag nr 2 

Antal distriktsstyrelseledamöter 
För att DS arbete och funktioner skall kunna fungera på ett bra sätt så anser vi att som nu är 
antaget, ett antal om fem ledamöter i styrelsen, skall finnas 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). 
 
DM beslöt enligt förslaget. 
 
 
Förslag nr 3 

Förslag på tid och plats för DM 2013 och preliminärt för DM 2014 
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 2013 års DM till Malmö. 
att preliminärt förlägga 2014 års DM till Hästveda. 
 
Carl Berggren, Landskrona, och revisorerna ville ändra 2014 års DM till kåren som är på tur 

till 2015 års DM. 
DS ville ej detta då de menade på att de redan till nästa års DM har varit i kontakt med 

värdkåren för DM 2014 och hört hur de ställer sig till att arrangera det. 
 
DM beslöt enligt ursprungsförslaget. 
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Förslag nr 4 

Arrangemangsplan 2012 
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 2012 
till ett roligt och aktivt scoutår i distriktet! 

Förbundets arrangemang i fet stil 
 
April 14 DM  Alla  Fl-Ö 
 
Maj 25-27 Pingstläger  Alla   
 
Juli 8-15/7 Beaver Creek Alla  Ransberg 
 
Sep 28-30/9 Skåneäventyr Alla  Skåne 
 
Okt 14 FM – förberedelser/Halvårsmöte 
 27-28 FM  Alla                      Kristianstad 
 
Dec 1 Julbord  Alla 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 
att bifalla ovanstående arrangemangsplan. 
 
BU undrade om det inte skulle vara något halvårsmöte i år. FS menade att det nu har blivit det 

som kallas FM-förberedelser. 
Cecilia Holmblad, Ekeby, vädjade att frågan angående ett pingstläger arrangerat av distriktet 

tas upp redan på detta möte så det inte rinner ut i sanden som det gjorde i år.  
 
DS föreslog att stryka pingstläger den 25.27 maj då inget intresse från kårerna finns. 
 
Monica Andersson, Landskrona, föreslog att vecka 21 skulle användas till Avstamps-möte. 
 
DS föreslog att datumet för Skåneäventyret blir den 28-30 september och att FM-

förberedelsemötet hålls den 14 oktober.  
 
Ingrid Hallberg, Sösdala, föreslog att Klippan-kåren ordnar julbord den 1 december.  
 
DM beslöt enligt förslaget med samtliga tillägg. 
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Förslag nr 5 

Preliminär arrangemangsplan 2013 

Förbundets arrangemang i fet stil 
 
April 6 DM  Alla Malmö 
 
Oktober  FM-förberedelser 

26-27 FM  Alla  
 
December  Julbord  Alla 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 
att bifalla ovanstående arrangemangsplan. 
 
Jens Wallin, Sösdala, föreslog att pingstlägret den 17-19 maj skulle strykas och istället skrivs 

det in ett samordnat vårläger i majmånad. 
 
DM beslöt i enlighet med förslaget med Jens tillägg. 
 
 
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. 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. 
 
DM beslöt i enlighet med förslaget. 
 

Förslag nr 7 

Årsavgift 
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 året 2011 har den varit 
10 kronor för varje scout och trots ökade kostnader och ett mindre regionbidrag i år än 
tidigare så anser vi att avgiften bör vara den samma. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 
att distriktsavgiften fastställs till 10 kronor/medlem och år. 
att  kårer erlägger distriktsavgift för sitt medlemstal 2012-12-31. 
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att  distriktsavgiften skall vara erlagd senast 2013-01-31. 
 
DM beslöt i enlighet med förslaget. 
 
 
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 avsätter en pott på 30 000 kronor för kurser och utbildningar (och 

eventuell resefördelning) med anknytning till scoutverksamhet där varje kår, för 
sina medlemmar kan söka max 5 000 kronor. Pengarna fördelas i slutet av året i 
proportion till antalet ansökningar. Ansökningen, inklusive kursintyg skall vara 
DS tillhanda senast 2012-11-11. 

att minska motsvarande summa om bidrag mottagits någon annanstans ifrån. 
 
DM beslöt i enlighet med förslaget. 
 

Förslag nr 9 

Utvecklingsbidrag 
De bidrag, som kan sökas ur utvecklingsfonden om max 10 000 kronor för året 2012, är till 
för att stärka kåren i dess utveckling. Kårerna i distriktet kan söka dessa medel genom att 
skicka in en förhandsplan och budget på den tilltänkta utvecklingen av kåren och dess 
verksamhet eller besöka ett DS möte och presentera sin plan både muntligt och skriftligt för 
bidraget. 
Efter godkännande av DS betalas pengarna ut till scoutkåren. Senast ett år efter beviljat bidrag 
skall en resultatredovisning från kåren vara DS tillhanda. Denna skall innehålla en skriftlig 
redogörelse för genomförandet och vad den föreslagna planen har resulterat i. Redovisningen 
skall givetvis också innehålla en ekonomisk rapport med kopior på utgifter. Allt skall vara 
reviderat av en av scoutkårens revisorer. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
  
att ansökan bifalls eller avslås på det nästkommande DS mötet efter inkommen 

ansökan eller på det mötet som kåren i fråga söker bidraget. 
att bidraget skall redovisas skriftligen till DS och vara reviderat av en av 

scoutkårens revisorer. 
att nytt utvecklingsbidrag inte kan sökas förrän det senast beviljade bidraget 

redovisats enligt ovan. 
 
DM beslöt i enlighet med förslaget. 
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Förslag nr 10 

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. 
 
DM beslöt i enlighet med förslaget. 
 

Förslag nr 11 

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 DS möte, efter sista 
ansökningsdagen som är den 11 november 2012. 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 
att distriktet avsätter en pott på 12 000 kronor för scoutarrangemang 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 2012-11-11. 

 
att bidraget begränsas till maximalt halva deltagaravgiften. 
 
att arrangemang som beviljas skall vara sanktionerade på minst förbundsnivå eller 

vara förlagt utomlands. 
 
DM beslöt i enlighet med förslaget. 
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Förslag nr 12 

Budget för 2012 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 
att anta följande förslag till budget. 
 
DM beslöt enligt förslaget. 
 
 
§ 13  Val av distriktsstyrelse 
 
a) val av ordförande 
 
Viktoria Wallin, Malmö  omval 1 år. 
 
b) val av kassör 
 
Jens Olsson, Landskrona  nyval 2 år. 
 
c) val av ledamöter 
 
Kristin Svensson, Fleninge-Ödåkra nyval 1 år. 
 
Caroline Ekblad, Malmö, samt Maria Johansson, Sösdala, kvarstår båda ett år. 
 
§ 14  Val av revisorer och revisorssuppleant 
Revisorer 
 
Ingrid Hallberg, Sösdala  omval 2 år 
 
Rolf Andersson, Landskrona, kvarstår 1 år. 
 
Suppleant 
 
Fredrik Krantz, Lund  nyval 1 år. 
 
§ 15  Beslut om antal ledamöter i berednings-/valutskottet 
DM beslutade  
 
att utskottet skall bestå av tre ledamöter. 
 
§ 16 Val av berednings-/valutskott 
 
DM valde följande berednings- /valutskott 
 
Hanna Olin Pettersson, Lund omval 1 år 
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Kristina Frisell, Malmö  omval 2 år 
 
Heléne Johansson, Sösdala  nyval 3 år 
 
§ 17  Övriga frågor 
 
scoutskjortorna 
Monica Andersson, Landskorna, frågade om Skånedistriktet tillsammans kunde göra något för 
att påverka förbundsstyrelsen till att subventionera dessa, då priset är högt främst för barn som 
växer? 
 
Det blev en diskussion med många tips och idéer kårerna emellan, men DM beslutade att inte 
i enlighet med frågan. 
 
Omvalda distriktordförande Viktoria Wallin tackade DM för fortsatt förtroende. Hon 
avtackade avgående styrelseledamöter och utskottsmedlemmar, och tackade presidiet och 
Fleninge-Ödåkra kåren som arrangerade mötet. 
 
§ 18 Mötets avslutning 
Distriktordförande Viktoria Wallin förklarar mötet avslutat. 
 
 
Ängelholm 2012-05-14 
 
 
 
………………………………… 
Anneli Andersson/sekreterare 
 
 
 
Justerat 2012-…….-…….   Justerat 2012-…….-……. 
 
 
…………………………………  ……………………………………. 
Thea Folke    Heléne Johansson 
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