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 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 

 

Protokoll fört vid distriktets årsmöte – 
DM - 9 april 2011 på Plantan i 

Landskrona  

§ 1 Mötets öppnande 

Distriktsordföranden, DO, Carl Berggren hälsade alla välkomna till distriktsmötet - DM - 

2011, i år förlagt till ungdomslokalen Plantan i Landskrona. DO förklarade sedan 2011 års DM 

för öppnat.  

§ 2 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes genom ombudsupprop. Det fastställda ombudsantalet blev 17, 

fördelat på 16 ombud från 7 kårer, samt föredragande revisor. 

§ 3 Godkännande av kallelsen 

DM beslutade att distriktsårsmötet var behörigt utlyst. 

§ 4 Fastställande av föredragningslistan 

Carl föreslår att §11, Anmälningsärenden från seniorscouttinget, stryks då det inte hållits 

något seniorscoutting i år. 

DM beslutade att stryka §11 och till följd av detta numrera om följande paragrafer och i 

övrigt godkänna fördragningslistan. 

 § 5 Val av mötesfunktionärer 

Följande val gjordes: 

Mötesordförande – Rolf Andersson, Landskrona 

Mötessekreterare – Jens Olsson, Landskrona 

Protokolljusterare/rösträknare – Erik Norberg, Fleninge-Ödåkra och Anneli Andersson, 

Klippan 

Pressreferent – Arrangerande kår, Landskrona 

§ 6 Behandling av årsrapporten 

Rolf Andersson övertar klubban och tackar för förtroendet som tilldelats honom och mötets 

sekreterare. 
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Ordförande ställde så fråga till mötesdeltagarna om mötet kan göra som brukligt angående 
behandlingen av årsrapporten. Ordförande läser rapportens rubriker och så får man begära 
ordet och ställa frågor och komma med synpunkter. Efter genomgång skall rapporten 
behandlas i sin helhet. Mötet beslöt att förfara på detta sätt. 
 
Ole Hansen, Ekeby undrar var vandringspriset Silveryxan finns. Sandra Frisk, DS, svarar att 

den finns i Hästveda. Lovar att den skall komma vidare. DS ansvarar för detta. 

Alexander Toresson, Fl-Ö, påpekar att det skall vara SSVSR’s ting. 

Hanna Olin Petersson, Lund, Ifrågasätter deltagarantalet för DM 2011, hon menar att de var 

fler från Lund som deltog. 

Carl, DS, svarar att DS inte har fått in uppgifter och utgått ifrån ombudslista. Uppmanar alla 

att meddela korrekt antal till DS. Deltagarlista finns att ladda ner från hemsidan. 

Carl, DS, informerar att samverkansmötet SNF Höstkonferens är ett obligatoriskt möte, Björn 

och Mona deltog 2010 som representanter för distriktet, det är inte alltid DS som åker på 

detta. 

Rolf Andersson, Landskrona, informerar att SNF’s revisor har påpekat att krav på 

obligatoriskt deltagande ej är rimligt.  

Carl, DS, berättar om bilderna i årsberättelsen, och att det är fritt fram för alla att komma 

med bidrag. 

Efter genomgång och uppläsning av slutordet, godkändes årsrapporten av DM. 

§ 7 Ekonomisk rapport 

Distriktskassören, DK, Björn Jönsson uppmanade DM att komma med frågor angående den 

ekonomiska rapporten. 

Erik Norberg, Fl-Ö påpekar att konot skall ändras till kontot i balansräkningen. 

Rapporterna lades till handlingarna. 

§ 8 Revisionsrapport 

Revisor Rolf Andersson föredrog revisionsrapporten och föreslog DM 

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs 

att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 

Utöver aktuell rapport kommer revisorerna att fylla i den rapport som Region Skåne 

efterfrågar. 
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DM beslutade därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§ 9 Fastställande av balansräkning 

DM beslutade att fastställa balansräkningen till kronor 688 849, 49. 

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet 

DM beslutade i enlighet med revisorernas förslag. 

att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

§ 11 Behandling av motioner 

Eftersom det inte inkommit några motioner lämnades denna punkt. 

Mötet ajournerades klockan 14:53 för fika. 

Förhandlingarna återupptogs klockan 15:20. 

§ 12 Distriktsstyrelsens förslag 

Carl, DS, föredrar förslag nr 1 

Kårernas verksamhetsberättelser för 2011 
Distriktets revisorer har i uppgift att revidera DS men även att kontrollera att distriktets 

kårer har följt sina åtagande. 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 revisorerna god tid till detta. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att  kårernas verksamhetsberättelser för 2011 bör vara distriktsstyrelsen tillhanda 

senast den 1 mars 2012,allt för att våra revisorer skall kunna revidera alla 

kårerna i distriktet innan DM 

DM beslöt enligt förslaget 

 

Sandra Frisk, DS, föredrar 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 de 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 
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att fastställa antalet ledamöter i DS till fem (5). 

DM beslöt enligt förslaget 

 

Carl, DS, föredrar förslag nr 3 och lämnar ordet till Anneli Andersson, FM-gruppen, som 

föreslår Kristianstad. 

FM i Skåne 2012 
Förslag till ort för FM 2012. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att förlägga 2012 års FM till den ort som FM-gruppen anser lämpligast. 

Rolf Andersson, Revisor, föreslår att vi överlåter till DS att besluta om ort för FM. 

Justering av röstlängd till 18, Jens Wallin, Sösdala, har tillkommit. 

DM beslutar enligt Rolf Andersson förslag.  

 

Carl, DS, föredrar förslag nr 4. 

FM i Skåne 2012 
Förslag till ekonomisk lösning för FM 2012 i Skåne. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att FM-gruppen handhåller en egen kassa som skall redovisas under 2013. 

att FM-gruppen startar med 50 000 kronor som första peng i sin kassa.  

Distriktets revisorer genom Rolf Andersson lägger tilläggsförslaget att arrangemanget skall 

delredovisas 2011, 2012 och 2013. 

DM beslöt enligt förslaget med revisorernas tillägg. 

 

Viktoria Wallin, DS, föredrar förslag nr 5. 

Förslag på tid och plats för DM 2012 och preliminärt för DM 2013 
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 
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att förlägga 2012 års DM till Fleninge–Ödåkra. 

att preliminärt förlägga 2013 års DM till Malmö.  

DM beslöt enligt förslaget 

 

Viktoria, DS, föredrar förslag nr 6. 

Arrangemangsplan 2011 
Förbundets/SSRs arrangemang i fetstil 

April  9 DM  Alla  Landskrona 

Maj  7  Scoutdag  Alla  Klippan 

Juni  10-12  Pingstläger  Alla  Hofgård 

Juli/aug  27/7-7/8  WSJ 2011  Utmanare/ledare Rinkaby 

Sep   Skåneäventyr Alla  Skåne 

Okt FM-förberedelser   

29-30 FM  Alla  Östersund 

Nov   Höstrusk  Spårare/upptäckare Ekeby 

Dec   Julbord  Alla 

 
Anders Hedsgård, Landskrona undrar om det planerats någon gemensam resa till FM. 

Kristina Frisell, Malmö, berättar att detta är på gång men har inget förslag ännu.  

Carl, DS: Berättar att DS tänker jobba vidare med detta och återkomma med förslag till 

kårerna. 

Erik Norberg, Fl-Ö, förslår att lägga till Scoutforum 24-25/9. 

DM beslöt enligt förslaget med Eriks tillägg. 

 

Viktoria, DS, föredrar förslag nr 7. 

Preliminär arrangemangsplan 2012 
Förbundets/SSR:s arrangemang i fet stil 

April  7  DM  Alla Fleninge/Ödåkra 
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Maj  25-27  Pingstläger  Alla 

Oktober  FM-förberedelser Alla 

  27-28  FM  Alla Skåne 

December   Julbord  Alla 

Erik Norberg, Fl-Ö, förslår att lägga till förbundets sommarläger 2012 i juli 

DM beslöt enligt förslaget med Eriks tillägg. 

 

Björn, DS, föredrar förslag nr 8. 

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 enligt förslaget. 

 

Björn, DK, föredrar förslag nr 9. 

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 2010 har den 

varit 10 kronor för varje scout. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att  distriktsavgiften fastställs till 10 kronor/medlem och år. 

att  distriktsavgiften skall vara erlagd senast den 31 januari 2012. 

att  kårer erlägger distriktsavgift för sitt medlemstal 2011-12-31. 

DM beslöt enligt förslaget. 

 

Björn, DK, föredrar förslag nr 10. 
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Kurs- och utbildningsbidrag 
Eftersom vissa kommuner inte har något eget bidrag för kårer att söka, anser DS 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 skall vara DS tillhanda 

senast 2011-11-14. 

att  minska motsvarande summa om bidrag mottagits någon annanstans ifrån. 

Hanna, Lund, undrar om man kan ändra datum till årsskiftet? 

Björn, DK, svarar att det ej är praktisk lämpligt. 

DM beslöt enligt förslaget 

 

Björn, DK, föredrar förslag nr 11. 

Specialrekryteringbidrag 
En del av konsulenternas rekrytering genererar många medlemmar till våra kårer, genom 
aktiviteter som många barn deltar i. Dessa barn fortsätter inte alltid i verksamheten, men då 
de är registrerade som medlemmar i kåren, måste ändå kåren betala distriktsavgift för dem. 
Distriktets kårer kan söka verksamhetsbidrag från distriktet för dessa 
specialrekryteringsaktiviteter som förbundets konsulenter genomfört under 2011. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att  de kårer som har rekryterat medlemmar genom konsulenter 2011 kan ansöka 

om bidrag motsvarande distriktsavgiften för nyrekryterade medlemmar. 

DM beslöt enligt förslaget. 

 

Björn, DK, föredrar förslag 12. 

Utvecklingsbidrag 
De bidrag, som kan sökas ur utvecklingsfonden om max 10 000 kronor för året 2011, 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 för bidraget. 



 

SKÅNES SCOUTDISTRIKT av  Distriktsårsmötesprotokoll 2011 
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND  Sida 8 av 12 

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 också innehålla en ekonomisk rapport. Allt skall vara reviderat av 
scoutkårens revisorer. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

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

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

redovisats enligt ovan.  

Anders Hedsgård, Landskrona, påpekar ett fel i texten där det står revisorer. 

Rolf Andersson, Revisor, föreslår en ändring av förslagets andra att sats 

att  beviljat bidrag i distriktets bokföring bokförs som ett förskott, när kåren 

redovisar beviljat bidrag skall kostnaden verifieras av minst en av kårens 

revisorer, vid denna redovisning ombokas förskottet i distriktets bokföring och 

tas upp som en kostnad för distriktet.  

DM beslöt att bifalla första och tredje att-satsen samt revisorernas ändring av andra att-

satsen. 

 

Björn, DK, föredrar förslag nr 13. 

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 enligt förslaget. 

 

Carl, DS, föredrar förslag nr 14. 
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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 24 000 kronor som fördelas på årets sista DS möte, efter 
sista ansökningsdagen som är den 14 november 2011. 
 
I år när WSJ är i Sverige hoppas vi att så många Skånescouter som möjligt väljer att engagera 
sig eller deltaga i detta. Därför finns det en extra pott specifikt för denna upplevelse. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att  distriktet avsätter en pott på 12 000 kronor för upplevelsearrangemang 

utomlands där varje person kan söka om max 2 000 kr. Pengarna fördelas i 

slutet av året i proportion till antalet ansökningar. Ansökningen skall vara 

distriktet tillhanda senast 2011-11-14. 

att  en andra pott om 12 000 kronor avsätts för WSJ upplevelser. Deltagare, IST:are, 

avdelningsledare och övriga funktionärer kan söka om max 1000 kronor. 

Pengarna fördelas i slutet av året i proportion till antalet ansökningar. 

Ansökningen skall vara distriktet tillhanda senast 2011-11-14. 

Lars-Anders Strömblad, Landskrona, frågar vem som skall söka WSJ bidraget, kår eller 

deltagare? 

Carl, DS, svarar att det inte spelar någon roll. 

Anders Hedsgård, Landskrona lägger ett tilläggsförslag om att detta skall förtydligas i andra 

att satsen och att beloppet fortfarande är per person. 

DM beslöt enligt förslaget med Anders tillägg. 

 

Björn, DK, föredrar förslag 15. 

Budget för 2011 
Scoutåret 2011 ser ut att bli ett mellanår med endast ett fåtal distriktsarrangemang  
inplanerade. Budgeten för verksamhetsåret 2011 ser klen ut men det fortsatta fokuset på 
arrangemangen kvarstår. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att  anta förslagen budget 
 
Rolf Andersson, Landskrona, vill ta bort DM 2011 förskott samt ta bort dator/skrivare 
eftersom det finns upptaget som en direktavskrivning.  
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DM beslöt enligt förslaget med Rolfs ändringar 

§ 13 Val av distriktsstyrelse 

Följande val gjordes: 

Ordförande Viktoria Wallin, Malmö  Nyval – 1 år 

Ledamot  Caroline Ekblad, Malmö  Omval – 2 år 

Ledamot  Maria Johansson, Sösdala   Nyval 2 år 

Sandra Frisk, kvarstår 1 år  

 

Förslag till kassör saknas. Rolf Andersson föreslår att senare ajournera mötet p.g.a. detta. 

DM beslöt enligt Rolfs förslag. 

§ 14 Val av revisorer och revisorsuppleanter 

Revisorer 

Rolf Andersson, Landskrona  Omval 2 år 

Ingrid Hallberg, kvarstår 1 år 

Suppleanter 

Jens Olsson, Landskrona   Omval 1 år 

§ 15 Beslut om antalet ledamöter i berednings/valutskottet 

DM beslutade 

Att utskottet skall bestå av tre ledamöter och en suppleant.  

§ 16 Val- och beredningsutskott för DM 2011 

DM beslutar att ajournera mötet 5 min efter förslag från mötesordföranden. 

DM valde följande valberedning efter förslag från Rolf Andersson: 

Carl Berggren, Landskrona, sammankallande Nyval 1 år 

Kristina Frisell, Malmö   Nyval 1 år 

Hanna Olin Petersson, Lund  Nyval 1 år 

§ 17 Övriga frågor 

Nyvalda distriktsordförande Viktoria Wallin avtackade avgående styrelsemedlemmar och 

tackade presidiet och Landskrona kåren som arrangerade mötet.  
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DM beslutar att ajournera mötet till den 4 maj klockan 19.00 

 

 

Mötet återupptas 2011-05-04 19.00 av mötesordföranden Rolf Andersson  

DM beslutar att mötet fortfarande är beslutsmässigt 

Enligt förslag från valberedningen väljer DM fäljande: 

Kassör Sandra Frisk, Hästveda  Fyllnadsval 1 år 

Ledamot  Konrad Ekenberg, Klippan   Fyllnadsval 1år  

§ 18 Mötets avslutning 

Distrikts ordförande Viktoria Wallin förklarar mötet avslutat. 

  

Landskrona 2011-05-23 
 
 
 
……………………………………………..   
Jens Olsson/sekreterare    
 
 
 
Justerat 2011-..…..-..…..   Justerat 2011-…….-……. 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………….. 
Anneli Andersson  Erik Norberg  
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Ombudsförteckning 

Distriktsårsmöte för Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens 

Scoutförbund den 11 april 2011, Landskrona 

 
Ekeby 
Ole S Hansen 
Lars Folke 
 
Fleninge – Ödåkra 
Erik Norberg 
Alexander Toresson 
Louise Svensson 
 
Landskrona 
Lars-Anders Strömblad 
Anders Hedsgård 
Jens Olsson 
 
Lund 
Hanna Olin Petersson 
Maria Nordström 
 
Malmö 
Martin Frisell 
Kristina Frisell 
 
Sösdala 
Jens Wallin (från §12) 
Eddie Hector 
Bengt Sjöstrand 
 
Föredragande revisor 
Rolf Andersson 
 
Antal ombud: 18 stycken. 
 
Distriktsstyrelsen 
Carl Berggren, Landskrona 
Viktoria Wallin, Malmö 
Björn Jönsson, Ekeby 
Sandra Frisk, Hästveda 


