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Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 
Verksamhetsberättelse 2020 

 

Distriktsarrangemang          

Distriktsårsmöte digitalt 26 april  
14 ombud deltog från kårerna Ekeby, Fleninge-Ödåkra, Klippan, Landskrona, Lund och 
Sösdala på distriktets första digitala årsmöte någonsin. Oscar Johansson och Nina Fyrman 
deltog från förbundet. Totalt 25 personer deltog. För att vara första gången distriktet 
anordnade ett digitalt årsmöte får man nog konstatera att det gick över förväntan.  
 

Kanotkurs Rönneå 1 maj 
Planeringen var att vi äntligen i distriktet skulle ha en kanotkurs i Emån. Alla var laddade och 
sedan kom pandemin. Istället valde vi att göra en endagarskurs i Rönneå. 6 st. från Ekeby 
och Lund deltog på arrangemanget och 2 st. från Scouterna.  De som var med tyckte det var 
lärorikt och skoj. 
 

Utmanarhajk 27 – 28 juni 
Årets kanske varmaste helg gav sig 12 utmanare inkl. Ledare från Ekeby, Klippan och 
Fleninge-Ödåkra samt Scouterna ut på en vandring mellan Landskrona och Råå. Bad, sol, 
glass och att äntligen få träffa sina utmanarvänner gjorde helgen till en av sommarens 
höjdpunkter för utmanarna i distriktet.  
 

Ledardag på Järavallen 13 september 
16 ledare från Ekeby, Klippan, Landskrona, och Fleninge-Ödåkra träffades i Järavallen för att 
tillsammans vandra, lösa uppgifter och laga god mat tillsammans. Men det viktigaste var 
kanske att få träffas och känna gemenskapen i en tid som denna.  
 

Äventyrar och utmanardag på Kullaberg 27 september 
43 scouter och ledare från Ekeby, Landskrona, Fleninge-Ödåkra och Sösdala utforskade 
Kullaberg till fots på årets sista sommardag. 
 

Spårar och upptäckardag vid Saxtorpssjöarna 10 oktober 
79 spårare och upptäckare och ledare från Ekeby, Landskrona och Fleninge-Ödåkra samlades 
vid Saxtorpssjöarna där de delades upp i tre olika gäng på tre olika stationer. Det var 
kanotpaddling, tipsrunda och pinnbrödsbakning.  
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Inställda arrangemang 
Under året så har vi försökt att i stor utsträckning att inte ställa in arrangemang utan att 
ställa om. Detta har dock inte helt varit möjligt. Skåneäventyret och kanotkursen blev 
endagarsaktiviteter men däremot Månugglan och Hållbarhet på scouterna fick vi helt ställa 
in och satsar på att köra dem under 2021.  
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Arrangemangsmatris för aktivitetsåret 2020 
Nedan visas distriktets alla arrangemang och aktiviteter. Matrisen visar antalet deltagare 
(alla åldrar) per kår för varje arrangemang.  
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DM 4 4 3 2 2 2 0 5 2   24 

Kanotkurs   5 0 0 0 1 0 0 0 2   8 

Utmanarhajk 5 5 1 0 0 0 0 0 1   12 

Ledardag   6 5 1 4 0 0 0 0 0   16 

Äventyrar o 
utmanardag 11 21 0 10 0 0 0 1 0  43 

Spårar och 
upptäckardag 40 19 0 20 0 0 0 0 0   79 

      
 

     

Summa 71 54 5 36 3 2 0 6 5  182 

 

Aktivitetsdagar 
Uppfyllande av mål i arbetsplan för 2020 angående aktivitetsdagar. Målet i arbetsplanen var 
att öka antalet aktivitetsdagar (antal deltagare 6 till 25 år per dag och arrangemang) med 5% 
har inte nåtts under 2020. Men vi noterar att siffran ligger i nivå med åren innan 2019 trots 
pandemi. Tittar vi på totalt antal deltagare har det bara minskat från 195 (2019) till 182, dvs. 
den stora minskningen nedan beror på kortare arrangemang inte färre arrangemang eller 
minskat intresse för arrangemangen.  
 

  2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

2020 
Förändr. 2019 

till 2020. 

Summa 166 196 116 120 159 279 137 -51% 

 

Anmärkning: Tidigare år har tabellen ovan visat totalt antal deltagare på våra arrangemang 
under året, alla åldrar. Nu väljer vi att jämföra den siffra ansökan om bidrag från Region 
Skåne baseras på. 
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Distriktsstyrelsen  
Distriktsstyrelsen som arbetat under året har bestått av: 
 
Cecilia Holmblad  ordförande   Ekeby 
Eddie Hecktor   v. ordförande   Sösdala 
Jens Olsson   kassör    Landskrona  
Ponthus Jessmor  sekreterare  Klippan 
Ebba Thuresson ledamot   Ödåkra 
 
 

DS-möten 
Distriktsstyrelsen har under 2020 haft 14 protokollförda möten.  
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Kårerna 
På årsmötet 2021 kan vi gratulera scoutkåren Fleninge-Ödåkra för att ha gjort den största 
procentuella ökningen i tider där förbundet backar med mycket medlemmar!

 
 
Under året har scoutkåren i Bjärnum lagts ned. Styrelsen har också arbetat med Malmö, 
Pilen samt Knäred1 för att lägga ner kårerna.  
Under året har en ny scoutkår startats i Malmö, Malmö NSF scoutkår, vilket är väldigt roligt. 
Det är många år sedan det startades en ny scoutkår i distriktet.  

 
1 Knäred har varit vilande under många år och inte tillhört något distrikt. Under året har Skånedistriktet blivit 
ombedda av förbundet att stötta med nedläggningen av Kåren eftersom de tillhörde Skåne när de var aktiva. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

2020 Förändr 

Bjärnum 7 8 7 - 8 8 - -8 

Vikingen, Ekeby 64 72 71 77 82 75 98 23 

Fleninge – Ödåkra 72 48 51 54 50 40 62 22 

Spejaren, Klippan 53 52 55 69 54 70 69 -1 

Landskrona 45 40 36 38 42 42 38 -4 

Lund 49 58 59 40 34 47 41 -6 

Malmö NSF - - - - - - 24 24 

Månen, Malmö 65 109 267 285 302 291 185 -106 

Pilen, Malmö 27 26 33 5 4 1 - -1 

Sösdala 26 24 19 30 30 31 21 -10 

Summa 413 442 604 598 612 605 538 -67 
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Medlemskap  
Skånes scoutdistrikt har under året haft medlemskap i följande organisationer: 
- Scoutmuseet i Malmö 

- Nordvästra Skånes Scoutmuseum 

- Skånes Arkivförbund 

- Skånes Nykterhetsförbund 

- Våra Gårdar 
 

Samverkan 
Luft  
Under året har Didrik Folke suttit med i 
kommittén men avgick vid årets Ting. Eddie 
Hecktor sitter med i valberedningen för LUFT.  

Samarbete med övriga distrikt i Skåne 
Distriktet har under året deltagit i Regionsråd, 
där representanter för samtliga scoutdistrikt i Skåne finns representerade. Under 2021 
genomfördes tre råd varav vi var representerade två av dem. 

SNF:s årsmöte, 6 mars                          
Eddie (DS) samt Maria Johansson Delin och Heléne Johansson från Sösdala representerade 
distriktet på SNF:s årsmöte. Ca. 30 personer närvarade under kvällen som började med 
smörgåstårta innan årsmötet klubbades igång. Efter mötet var det traditionsenligt dags för 
kaffe och tårta. 
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Ekonomi  
 
Erhållna bidrag: 

● Region Skåne har under 2020 tilldelat distriktet bidrag om 70 685 kronor. Bidraget 
baseras på antalet aktiviteter under 2018 och antalet medlemmar 2018-12-31. 
 

● Vårt medlemskap i Skånes Nykterhetsförbund, SNF, ger oss inte bara ett trevligt 
årsmöte och en höstkonferens utan även ett grundbidrag om 10 000 kronor. 
 

Utdelade bidrag: 
 

● Kurs- och utbildningsbidrag är ett bidrag om max 10 000 kronor som varje kår kan 
söka varje år för kurser och utbildningar med anknytning till vår scoutverksamhet. 
Under 2020 har det ansökts av och beviljats till:  

○ Sösdala för en ledares deltagande i Leda Kår  
 

● Arrangemangsbidraget är ett bidrag om max 10 000 kronor som varje kår kan söka 
varje år för att genomföra hajker och övernattningar. Under 2020 har det ansökts av 
och beviljats till:   

○ Månen, Malmö (10 000 kr) 
 

● 2020 infördes ett bidrag för familjescouting. Under året har det ansökts av och 
beviljats till: 

○ Sösdala 
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Distriktsstyrelsen har ordet! 
 
Inför 2020 var distriktsstyrelsen laddade, vi ville göra nya arrangemang, kommunicera och 
göra mer kårbesök. Dock blev det snabbt fokus att försöka vara kreativ och istället för att ställa 
in, ställa om. Allt ifrån fysiska styrelsemöte till övernattningar har fått ställas om. Men så här 
i backspegeln kan vi konstatera att vi hittade andra typer av arrangemang som visade sig passa 
kårerna bättre än de vi vanligtvis har. 
2020 har också blivit ett år då man förstått vad samhörigheten i scouterna betyder och hur 
mycket man kan längta efter att få åka på läger.  
2021 fortsätter i smittsäkerhetens tecken men vi hoppas ändå att pandemin ebbar ut och att 
vi mot hösten äntligen kan få prova lite av de nya idéerna.  
 

 
 
 
 
 
Cecilia Holmblad   Jens Olsson   

Ordförande    Kassör    

 
 
 
Eddie Hecktor 

V. ordförande 
 
 

 
Ponthus Jessmor   Ebba Thuresson 
Sekreterare    Ledamot 
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Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 

Årsmöteshandlingar 2021 
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Distriktsstyrelsens förslag 

Förslag nr 1 

 

Kårernas verksamhetsberättelser för 2021 
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 om vi uppfyller kraven. För att ge våra revisorer 

en möjlighet att kunna revidera i tid till distriktsårsmötet behöver de god tid till detta. För att 

ge kårerna ett incitament att skicka in verksamhetsberättelsen betalas inga bidrag ut förrän 

verksamhetsberättelsen är inlämnad. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att  kårernas verksamhetsberättelser för 2021 bör vara distriktsstyrelsen tillhanda 

senast den 1 mars 2022, för att våra revisorer skall kunna revidera alla kårerna i 

distriktet innan distriktsårsmötet 

 

att  bidrag inte betalas ut förrän aktuell verksamhetsberättelse är distriktsstyrelsen 

 tillhanda 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag nr 2 
 

Förslag på tid och plats för DM 2022 och preliminärt för DM 2023 
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 2022 års DM till Klippan 

 

att  preliminärt förlägga 2023 års DM till Ekeby 
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Förslag nr 3   

Arbetsplan 2021 

Utbildning och Ledarvård 

 
Distriktet skall uppmuntra distriktets medlemmar att utbilda sig genom att: 

❖ informera om befintliga utbildningar 

❖ ge bidrag för utbildningar efter ansökningar från medlemmar 

❖ se till att alla ledare ges möjlighet att gå utbildningar  

❖ arrangera ledarträffar där ledarna får möjlighet att utvecklas genom att uppleva 

scouting och träffa andra ledare 

Mål: 

 

att  ledarna får träffas och uppleva någon form av scouting för att på så sätt bli inspirerade. 

 

att  kårerna ska ha kännedom om vilka kurser som hålls i närområdet  

  

Medlemmar 

 
Distriktet skall bidra till en hållbar verksamhet i kårerna genom att: 

❖ bidra ekonomiskt till att kårerna kan genomföra bra arrangemang 

❖ genomföra arrangemang för distriktets medlemmar i alla åldrar 

❖ stödja kårer som minskat i medlemsantal eller har få medlemmar 

❖ under 2021 arbeta med de vilande kårerna för framtida nystart eller nedläggning 

 

Mål: 

 

att  antalet arrangemangsdeltagare i distriktets regi för medlemmar i kårerna ökar med 5% 

under 2022 jämfört med 2021 

 

att  inte ha några vilande kårer i distriktet till utgången av 2022. 

 

att  öka antalet medlemmar i distriktet med 10%  

 

Samverkan 
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Distriktet skall verka för samverkan: 

❖ mellan kårer 

❖ förbundet 

❖ övriga scoutdistrikt i Skåne 

 

För att uppnå detta skall distriktet: 

❖ arrangera aktiviteter för distriktets medlemmar 

❖ förmedla information från övriga scoutförbund i Skåne och andra NSF-distrikt till våra 

kårer 

❖ verka för att distriktets kårer bjuder in varandra till sina arrangemang 

❖ samverka med förbundets verksamhetsutvecklare i Skåne 

❖ bjuda in scouter från övriga Skånedistrikt till våra arrangemang 

❖ verka aktivt för att få fler NSF Skåne scouter att engagera sig både regionalt men även 

nationellt 

 

Mål:  

 

att  medlemmarna i distriktet skall få träffa scouter från andra kårer 

 

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att  fastställa ovanstående arbetsplan 

  



 

SKÅNES SCOUTDISTRIKT av 
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 15 

 

 

Förslag nr 4 
 

Arrangemangsplan 2021 

Arrangemangsplanen nedan önskar DS hjälp att fylla på innan eller under DM. Fundera gärna 

i respektive kår om ni har något arrangemang ni vill bidra med för att tillsammans göra 2021 

till ett roligt och aktivt scout-år i distriktet! Arrangemang och utbildningar i Scouternas regi i 

Skåne hittar du på http://arrangemangiskane.scout.se/arrangemang/ och förbundets 

arrangemang hittar du på www.nsf.scout.se 

 

 

Arrangemang där distriktet eller distriktets kårer står som arrangör är i fet stil. 

    

mars  28  Distriktsårsmöte    Digitalt 

Styrelsekurs      Digitalt 

april  13  Säkerhet när du paddlar del 1  Digitalt  

 20  Säkerhet när du paddlar del 2  Digitalt 

juni 12 – 13  Äventyrarhajk    Skåne 

juni  19 – 20  Utmanarhajk     Skåne 

aug 21 – 22  Paddling för Utmanare och Ledare  

sept  5  Ledardag i naturen    Skåne  

  26  Spårar och upptäckardag   Skrylle, Lund  

   Månugglan     Alvesta  

   Ledarträff     Digitalt 

Hållbarhet i scoutkåren   Helsingborg 

okt    Halvårsmöte/inför FM    Malmö 

okt  30 – 31   FM – Mölnlycke    

nov  27  Terminsavslutning för ledare           

   

2022 

mars  27  DM           

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

 

att  fastställa ovanstående arrangemangsplan för 2021 

http://arrangemangiskane.scout.se/arrangemang/
http://www.nsf.scout.se/
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Förslag nr 5 
 

Preliminär arrangemangsplan 2022 

Arrangemang där distriktet eller distriktets kårer står som arrangör är i fet stil. 

 

våren   Äventyrarhajk 

   Utmanarhajk      

juni   Ledardag 

juli   Nationell jamboree    Norra Åsum 

sept    Skåneäventyr   

   Spårar och upptäckardag     

okt    Halvårsmöte/inför Demokratijamboree Sösdala 

   Demokratijamboree  

dec    Terminsavslutning för ledare      

       

  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att  fastställa ovanstående arrangemangsplan för 2022 
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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/mil. De utlägg som Distriktsstyrelsens 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 
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Förslag nr 7 

 

Årsavgift och rapportering av medlemmar 
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 år 2020 har den varit 10 kronor 

för varje scout och vi ser ingen anledning att ändra denna 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att distriktsavgiften fastställs till 10 kronor/medlem och år för 2021 

 

att  kårer erlägger distriktsavgift för sitt medlemsantal 2021-12-31 

 

att kårerna skall rapportera sitt medlemsantal per 2021-12-31 i eBas senast 2021-12-31 

 

att  distriktsavgiften faktureras och skall vara erlagd senast 2022-02-28 
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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 bidrar med max 10 000 kronor per kår till utbildningskostnader. 

Utbetalning sker efter uppvisande av kursintyg och redovisade kostnader för 

kursen 

 

att endast kurser och utbildningar med anknytning till scoutverksamhet är 

bidragsberättigade 

 

att minska motsvarande summa om bidrag mottagits från annat håll för samma 

ändamål 

 

 

 

 

 

Förslag nr 9  

 

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 5 000 kronor per kår till medlemsrekrytering. 

Utbetalning sker mot redovisade kostnader 
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Förslag nr 10 

Upplevelsepotten 
 

Upplevelsepottens syfte är att uppmuntra och stödja de distriktsmedlemmar som vill resa och 

uppleva något extra som distriktet inte kan erbjuda. Bidraget fördelas jämnt mellan dem som 

söker. 

  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
  

att  varje person kan söka bidrag om max 2 000 kronor för deltagaravgiften 

  

att              bidraget begränsas till maximalt halva deltagaravgiften 

  

att              potten fylls på upp till 24 000 kronor enligt tidigare års beslut   

  

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 ansökan 

  

att              bidraget betalas ut direkt efter att det bifallits 

  

att              när potten är slut utbetalas inga fler upplevelsebidrag under 

verksamhetsåret. Ansökningarna behandlas i inkommen ordning 
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Förslag nr 11 

 

Arrangemangsbidrag 

 
Tidigare år har distriktet delat ut ett bidrag för kårarrangemang samt ett bidrag för deltagande i 

ett specifikt läger. För 2021 föreslår styrelsen ett generellt arrangemangsbidrag. 

  

Bidraget kan sökas för både arrangemang som arrangeras av kåren och/eller arrangemang som 

minst en av kårens avdelning deltar i.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
  

att              kårer kan söka bidrag för genomförande av scoutarrangemang samt deltagande 

i scoutarrangemang som ej arrangeras av kåren. 

att              distriktet bidrar med max 750 kronor per deltagare under 26 år. 

att              distriktet bidrar med max den halva faktiska kostnaden för kåren för 

arrangemanget. 

att              en kår kan beviljas max 15 000 kronor per verksamhetsår. 

att              styrelsen behandlar ansökan på första styrelsemötet efter att ansökan inkommit. 

Ansökan skall innehålla en beskrivning av arrangemanget samt en uppskattad 

kostnad för arrangemanget. 

att              bidraget betalas ut efter att arrangemanget har genomförts och efter att kåren 

inkommit med en fullständig rapport av arrangemanget. Rapporten skall 

innehålla en deltagarförteckning samt en ekonomisk sammanställning av kårens 

utgifter för arrangemanget. 

   



 

SKÅNES SCOUTDISTRIKT av 
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 22 

 

Förslag nr 12 

Bidrag för familjescouting 

För att stötta kårer som bedriver familjescouting utgår ett bidrag i form av att aktivitetsstöd 

baserat på antalet deltagare mellan 3 och 6 år. Dvs. de barn som inte berättigar kåren till 

aktivitetsstöd från kommunerna.   

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att   en kår kan beviljas maximalt 4 000 kr i bidrag för familjescouting och år 

att  ansökan ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 2021-12-31 

att  ansökan behandlas på nästkommande distriktsstyrelsemöte  

att  bidraget omfattar barn i åldern 3 – 6 år som deltar i aktiviteterna  

att  bidrag utgår med 30 kr per barn/gång 

 

 

 

Förslag nr 13 

Demokratibidrag 

Demokratijamboree och förbundsmöten är demokratiskt betydelsefulla arrangemang som vi 

anser att fler scouter i distriktet borde få chansen att åka på. För att fler ska få möjlighet att 

åka och uttrycka sina åsikter vill vi skapa en möjlighet för detta genom ett ekonomiskt stöd. 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att distriktet bidrar med motsvarande kårens faktiska kostnad för deltagande i 

demokratijamboree eller förbundsmöte upp till 2000 kr 

att ansökan ska vara distriktet tillhanda senast sista november samma år som 

arrangemanget 
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Förslag nr 14  
 

Budget för 2021 

 
 

Noter till budgetförslag 

Utfall 2020 är inte en komplett resultaträkning utan skall endast ses som underlag för 

budgetförslaget. För fullständigt utfall 2020, se den ekonomiska rapporten. 

 

Posten Skåneäventyret omfattar för 2021 Äventyrarhajk samt Spårar- och upptäckardagen. 

 

Posten Övriga arrangemang omfattar för 2021 Utmanarhajk samt Ledarträffar. 

 

För 2021 avser posten Region Skåne det faktiskt beviljade bidragsbeloppet som meddelats av 

Region Skåne.  
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SNF har beslutat inte dela ut grundbidrag under 2021 på grund av kraftigt minskat bidrag från 

Region Skåne. Som följd av det har man även slopat att ta medlemsavgift för 2021. 

 

Det budgeterade beloppen för alla bidrag förutom Familjescouting är det som betalas ut om 

distriktets alla aktiva kårer beviljas maximala bidrag. 

 

Posten Övriga bidrag avser för 2021 demokratibidraget. 

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

 

att anta Distriktsstyrelsens förslag till budget för 2021 

 

 

 

 

 

Förslag nr 15 

Antal ledamöter i distriktsstyrelsen 

För att DS arbete och funktioner skall kunna fungera på ett bra sätt så anser vi att styrelsen ska 

bestå av fem ledamöter även det nästkommande året. Ordförande och kassör väljs av 

Distriktsårsmötet och de andra ledamöternas arbetsuppgifter bestäms i styrelsen på något av 

årets första Distriktsstyrelse 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 Distriktsstyrelsen till fem (5) ledamöter 


