
Protokoll från Skånes scoutdistrikt av nykterhetsrörelsens 

scoutförbunds årsmöte i Landskrona 26-03-17 
 

§1 Mötets öppnande 

Distriktsordförande Maria Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Fastställande av röstlängd 

Distriktsmötet (DM) beslutade 

att fastställa röstlängden till 16 ombud 

§3 Godkännande av kallelse 
Kallelse till 2017 års DM skickades ut på mejl och distriktets Facebook-sida 15 januari 2017, 

samt lades upp på distriktets hemsida. 

 

DM beslutade 

att godkänna kallelsen 

§4 Fastställande av föredragningslista 

DM beslutade  

att fastställa årsmötets föredragningslista 

§5 Val av mötesfunktionärer 
 

DM beslutade 

att till mötesfunktionärer välja 

Ordförande Helena Andersson 

Sekreterare Thea Folke 

Protokolljusterare tillika rösträknare Ponthus Jessmor och Ole Speht Hansen 

Pressreferent Landskrona Scoutkår 

 

§6 Behandling av årsrapport 

Rättning av stavning från ”Hovgård” till ”Hofgård” 

Hugo Holmkrantz från Lund påpekade att han representerade Lund Scoutkår på Bunge Jump 

 

 



 

DM beslutade  

att godkänna årsrapporten för 2016 med ovan nämnda ändringar och lägga den till 

handlingarna. 

§7 Ekonomisk rapport 
Jens Olsson redogjorde för den ekonomiska rapporten 

 

DM beslutade  

att godkänna den ekonomiska rapporten för 2016 och lägga den till handlingarna 

§8 Revisionsrapport 
Revisor Rolf Andersson redogjorde för revisionsrapporten 

 

DM beslutade 

att godkänna revisionsrapporten och lägga den till handlingarna 

§9 Fastställande av balansräkning 

DM beslutade 

att fastställa balansräkningen 

§10 Beslut om ansvarsfrihet 

DM beslutade 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 

§11 Behandling av motioner 
Inga motioner har inkommit 

§12 Distriktsstyrelsens förslag: 

1) Kårernas verksamhetsberättelser för 2017 

DM beslutade 

att kårernas verksamhetsberättelser för 2017 bör vara distriktsstyrelsen tillhanda 

senast den 1 mars 2018, för att våra revisorer skall kunna revidera alla kårerna i 

distriktet innan DM. 

att bidrag inte betalas ut förrän aktuell verksamhetsberättelse är DS tillhanda. 

2) Tid och plats för DM 2018 och preliminärt för DM 2019 

Kristin Svensson påpekade att Fleninge-Ödåkra är en kår, inte en plats, och föreslår att DM 

2019 preliminärt förläggs i Ödåkra. 



Förslag att ändra datum för DM 2018 till den 25 mars istället för 1 April då 1 April 2018 

infaller på påskdagen. 

DM beslutade 

att förlägga 2018 års DM till den 25 mars i Lund. 

att preliminärt förlägga 2019 års DM till Ödåkra. 

3) Arbetsplan 2017 

Cecilia Holmblad redogjorde för arbetsplanen 

DM beslutade 

att fastställa arbetsplanen för 2017. 

4) Arrangemangsplan 2017 

Ledarhelgen föreslås att den förläggs på Österlen. 

Skåneäventyret blir inte i Skånes Fagerhult utan i Hjelmsjövik. 

DM beslutade 

att fastställa arrangemangsplanen för 2017. 

5) Preliminär arrangemangsplan 2018 

DM 2019 förläggs preliminärt i Ödåkra, inte Fleninge-Ödåkra 

DM beslutade 

att fastställa den preliminära arrangemangsplanen. 

6) Ersättning för utlägg och resor 

DM beslutade 

att bilersättning utgår med den skattefria delen av den statliga milersättningen. 

att traktamentsersättning utgår i form av kostnadstäckning. 

7) Årsavgift och rapportering av medlemmar 

DM beslutade 

att distriktsavgiften fastställs till 10 kronor/medlem och år för 2017. 

att kårer erlägger distriktsavgift för sitt medlemsantal 2017-12-31. 

att kårerna skall rapportera sitt medlemsantal 2017-12-31 senast 2018-01-31 

att distriktsavgiften faktureras och skall vara erlagd senast 2018-02-28. 

8) Kurs- och utbildningsbidrag 

DM beslutade 

att distriktet bidrar med max 7 000 kronor per kår till utbildningskostnader. Utbetalning sker 

efter uppvisande av kursintyg och redovisade kostnader för kursen. 

att endast kurser och utbildningar med anknytning till vår scoutverksamhet är 



bidragsberättigade. 

att minska motsvarande summa om bidrag mottagits någon annanstans ifrån. 

9) Rekryteringsbidrag 

DM beslutade 

att distriktet bidrar med max 3 000 kronor per kår till medlemsrekrytering. 

Utbetalning sker mot redovisade kostnader. 

10) Upplevelsepotten 

DM beslutade 

att distriktet avsätter en pott på 12 000 kronor för upplevelsearrangemang 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 2017-11-30. 

att bidraget begränsas till maximalt halva deltagaravgiften. 

att för att vara bidragsberättigade skall det vara ett scoutarrangemang och det får 

inte vara ett arrangemang som är ekonomisk sponsrat av distriktet. 

att ansökan bifalls eller avslås av DS på första DS-mötet efter sista 

ansökningsdagen. 

11) Arrangemangsbidrag 

DM beslutade 

att distriktet bidrar med max 2 000 kronor per arrangemang. Utbetalning sker mot 

redovisning av arrangemanget. 

att för att arrangemanget skall vara berättigat till bidrag måste det 

- arrangeras av kåren 

- ha minst tre deltagare under 26 år 

att en kår kan få max 4000 kr per år. 

12) Bidrag till Nationell Jamboree 

Kristin Svensson föreslår 

att distriktet bidrar med 10% av deltagaravgiften till alla under 26 år. 

DM beslutade 

att distriktet bidrar med 10% av deltagaravgiften till alla under 26 år. 

13) Fler skånska deltagare på FM 

Ponthus Jessmor påpekade att bidraget bör vara 500 kr/kår. Nu står det endast 500 /kår. DS 

jämkar sig med Ponthus förslag. 

Rolf Andersson föreslår 

att ansökan behandlas fortlöpande men ska vara distriktet tillhanda senast 2017-06-30 

 



Lars Folke föreslår 

att ansökan behandlas fortlöpande men ska vara distriktet tillhanda senast 2017-11-30 

DS jämkar sig med Lars förslag. 

DM beslutade 

att distriktet bidrar med 500 kr/kår. 

att ansökan behandlas fortlöpande men ska vara distriktet tillhanda senast 2017-11-30 

14) Budget 

DM beslutade 

att anta DS förslag till budget för 2017. 

15) Antal distriktsledamöter 

Maria Johansson informerade att den som vill är välkommen på DS-mötena och att 

mötesdatumen läggs upp på hemsida och Facebook. 

DM beslutade 

att fastställa antalet ledamöter i DS till fem (5). 

§13 Val av distriktsstyrelse 
Valberedningens förslag 

Ordförande Maria Johansson, omval 1 år 

Övriga ledamöter Jonas Leonardsson, omval 2 år 

Cecilia Holmblad, omval 2 år 

 

DM beslutade  

att välja styrelse enligt valberedningens förslag 

§14 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Ingrid Hallberg 

Rolf Andersson, omval 2år 

Suppleant Fredrik Krantz, omval 2år 

 

DM beslutade 

att välja revisorer och revisorsuppleanter enligt valberedningens förslag 

§15 Beslut om antal ledamöter i berednings-/valutskottet 

DM beslutade 

att fastställa antalet ledamöter i berednings-/valutskottet till tre (3). 



§16 Val av berednings-/valutskott 

DM beslutade 

att välja Sara Arvidsson, nyval 2år 

§17 Övriga frågor 

Ole Speht Hansen informerar om att scoutmuseet håller på att ta fram ett loggboksmärke. 

Scouterna tar märket genom att skriva loggbok, och dessa loggböcker kan i framtiden vara av 

värde inte minst för scoutmuseerna. 

 

Maria Johansson delade ut vandringsyxan. Yxan går till den kår som vuxit mest i 

medlemsantal under året, och i år gick den till Scoutkåren Månen i Malmö. 

 

Maria Johansson tackade av Helena och Thea i presidiet, Anneli i Valberedningen, 

Landskronakåren som varit årets arrangörer och Jörgen från Klippan som ordnade med buss 

till Bunge Jump för hela distriktet.  

 

§18 Mötets avslutning 

Mötesordförande Helena Andersson förklarade mötet avslutat och lämnade över 

ordförandeklubban till Maria Johansson. Mötet avslutades med scoutsången och fika.  

 

 

____________________________________       ____________________________________ 

Helena Andersson, mötesordförande                      Thea Folke, mötessekreterare 

 

 

____________________________________       ____________________________________ 

Ponthus Jessmor, protokolljusterare                       Ole Speht Hansen, protokolljusterare 

 

 


