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Inledning 
2011 var året då World Scout Jamboree äntligen skulle genomföras i Sverige, dessutom i 
Skåne. Fastän det var några regniga och blöta dagar ute på Rinkaby-fältet så lyste det om 
varje deltagares ansikte. WSJ var något man hade väntat på. Cirka 40 000 scouter från hela 
världen samlades på en yta av 800 fotbollsplaner för att under en dryg vecka tillsammans 
bygga världens största läger. Det användes 76 000 slanor för att göra detta möjligt och i 
matsalen, som var norra Europas största, serverades det 10 000 personer tre gånger 
dagligen. Det gick bland annat åt 7 ton köttbullar, 21 ton ris och 15 ton ost under lägertiden! 
Många av distriktets medlemmar var involverade i jamboreen, som planning team, IST:are 
(funktionärer) eller deltagare. 
 
Det har varit ett aktivt år för våra Skånescouter med en mängd roliga och spännande 
aktiviteter och äventyr. Vi har satsat på våra klassiska arrangemang, pingstläger och 
hösthajk, där vi med naturupplevelsen i fokus har spenderat nätter i tält och vindskydd 
medan dagarna har fyllts med vandring, kajakpaddling och mycket annat. Vi har också 
kompletterat agendan med ett par kurser och informationsträffar för att hålla våra 
medlemmar uppdaterade på Scoutsveriges utveckling, som vi aktivt och med stort intresse 
deltagit i. Förbundsmötet arrangerades av Östersunds scoutkår i Östersund med många 
viktiga beslut, både rörande Skåne, hela förbundet och svensk scouting. Bland annat ser vi 
fram emot att arrangera 2012 års förbundsmöte i Kristianstad.
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Distriktsarrangemang 

Vinter 
 2011 års vinter gick till historien som en av de 
snörikaste vintrarna i mannaminne. Det gav 
ypperliga möjligheter till skid- och 
pulkaåkning. Scoutåret startade med ett 
inspirerande strategimöte där 
scoutförbundens spännande framtid 
diskuterades, hur skall vi tillsammans växa, 
är det som ett stort gemensamt förbund eller 
mer liknande dagens upplägg? 
 

Januari–mars 
 
Strategimöte 16 januari 
Totalt antal deltagare var 12 personer. Det var ett möte med bakgrundsinformation och 
framtidsscenario. Det blev breda diskussioner som väckte nya tankar och frågor. 
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Vår         
Äntligen, efter en lång, kall och snöig, men skön 
vinter, så kom den efterlängtade våren till 
Skåne. Med våren kom också en mängd 
arrangemang och äventyr runt om i vårt 
landskap. Distriktsmötet inledde vårens 
arrangemang och följdes av det återkommande 
pingstlägret, vilket som vanligt samlade många 
scouter från de flesta av våra kårer. 

April-maj 
 
DM 9 april 
DM hölls på Plantan i Landskrona där 22 deltagare befann sig varav 18 var ombud. Till 
mötesordförande valdes Rolf Andersson och till sekreterare Jens Olsson. Det var ett lugnt 
och sansat möte. En ny valberedning tillsattes då alla poster inte kunde tillsättas. Maria 
Johansson valdes som ny ledamot i styrelsen. Vi avtackade Björn Jönsson efter sina år i 
styrelsen med ett presentkort. Vi avtackade även Carl Berggren efter många år i styrelsen 
även han med ett presentkort och blommor. Då ingen kassör kunde hittas ajournerades 
mötet till den 4 maj. Efter Viktoria Wallin som blivit tillsatt som ny ordförande tackat för 
ordet kunde de som önskade stanna och avnjuta en god middag.  
 
DM återupptas 4 maj 
När mötets återupptogs på Plantan i Landskrona med Rolf Andersson som ordförande hade 
den nya valberedningen hittat Konrad Ekenberg som valdes in som ledamot och Sandra Frisk 
som valdes in som kassör i distriktet. Nu var styrelsen komplett och mötet kunde avslutas.  
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Sommar 
Sommaren i år bjöd på blandat väderlek men vad 
gör väl det? Årtiondets om inte århundradets 
scouthändelse i Sverige ägde rum, nämligen 
World Scout Jamboree. Detta läger med sin 
internationella prägel har vi alla längtat och 
pratat om flera år tillbaka i tiden och nu var 
det här. Spänning och förväntan låg i luften 
när sommaren stod i antågande. 

Juni-augusti 
 
Pingstläger 10-12 juni 
Årets pingstläger hölls på Hofgård i Klippan. Temat för lägret var Astrid Lindgren. Helgen 
bjöd på skattjakt där mixade lag från de deltagande kårerna samlade guldpengar för att i 
slutet av helgen kunna rädda Pippis pappa från den elake Tengil. På arrangemanget var det 
53 deltagare och arrangörer. 
 
World Scout Jamboree 27 juli -7 augusti 
Sommaren 2011 var det äntligen dags för Sverige att anordna den efterlängtade Jamboreen 
på Rinkaby-fältet. Deltagarna var många och så även besökarna! Det blev ett regnigt läger 
men alla åkte hem med många fina minnen. Nedan får du ta del av en del av deltagarnas 
upplevelser. 
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Det bästa med jamboreen var att kunna 
äta glass varje dag och betala med mitt 
glasskort som jag fått av pappa. Att äta i 
den stora matsalen med pappa och alla 
kompisarna var med än mat. Lägerdagis 
var kul med kompisar från olika länder. På 
kvällarna var det extra kul med aktiviteter, 
gå och äta glass, titta på konsert eller bara 
gå på tivoli med Viktoria, det var jättekul 
när pappa var motor i stället för de trötta 
scouterna från ett annat land. Jamboree är 
som ett stort scoutläger fast för scouter 
från andra länder. Jag vill åka på nästa 
Jamboree, hoppas jag kan.  
Av: Eric Berggren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag hade varit med att jobba på detta 
projekt i minst två år. Jag skulle jobba på 
lägermuseet där jag representerade 
Nordvästra Skånes Scoutförening. 
Museigruppen hade en del möten innan 
lägret var vi diskuterade våra utställningar. 
Dagen innan museifolket ryckte in den 
23/7 hade Norge upplevt ett fruktansvärd 
massmord. Så lite pirr i magen var där. 
Skulle där kunna hända något här? Men 
Gud ske lov hände inget. 
 
 
 

Den första veckan regnade det rejält . Man 
hörde många utländska scouters 
bemärkningar om det svenska vädret. 
Men det var en upplevelse också. När man 
sammanliknar Scout 2001 och 
Jiingijamboriis ”lägerbål” så var 
underhållningen mycket bättre denna 
gång. Speciellt var det en fantastisk känsla 
att vara med på tidernas största 
scoutläger. Vid kulturfesten på torsdagen 
var vi vid ”lägerbålet” cirka 48.312 scouter 
samlade och det utan att polisen hade 
något att göra. Man kan bli lite stolt av att 
vara medlem av en sådan organisation 
som får så mycket beröm av polisen som 
scouterna får. 
 
Något som slog mig var ett fantastiskt 
bemötande man alltid fick av alla scouter. 
Det liksom kändes att man var på ett läger 
där man verkligen brydde sig om varandra. 
Det är scouting i ett nötskal! Att vara med 
på ett världsläger var ett av mina mål med 
snart 50 års scouting. Och det har jag varit 
nu. Men det är svårt att bara sluta nu. För 
som alla scouter vet: En gång scout alltid 
scout!!  
Av: Ole S. Hansen 
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Mellan den 23 juli och 8 augusti deltog jag 
som International Service Team (IST) på 
World Scout Jamboree i Rinkaby. Under 
den tiden fick jag hjälpa till i 
funktionärsmatsalen, IST introduktionen 
och på ett subcamp center med 
spontanaktiviteter. På min lediga tid 
deltog jag i IST Experience-programmet 
där jag bland annat fick lära mig mer om 
olika kulturer och handikapp. I både regn 
och sol såg jag häftiga uppträdanden på 
stora scenen, träffade många nya 
människor från hela världen och fick 
uppleva den speciella atmosfären på  
lägerområdet. Lägertiden var en helt 
fantastisk upplevelse som jag aldrig 
kommer att glömma!  
Av: Kristina Frisell 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På WSJ i somras så kunde man uppleva 
scouting när den är som bäst. Det var inte 
bara de vanliga scoutgrejerna så som tälta, 
vandra och stoja i skogen utan det var att 
man kunde träffa och umgås med folk 
ifrån andra religioner och kulturer utan att 
det blev massa bråk och andra tråkigheter. 
Man kände samhörighet för vi var alla 
scouter och vi var där för att göra det vi 
älskar att göra, just scouting.  
Av: Eddie Hecktor 
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Höst  
Sensommar, höst då är det dags med ny 
friska tag att starta upp avdelningarna med 
nya årskullar på respektive avdelning. Årets 
höst var riktigt lång och skön. Ända in i 
december hördes rapporter om att det gick 
att hitta kantareller på sina håll. Löprundan 
behövde inte bytas ut mot löpbandet då den 
karga vintern lös med sin frånvaro och 
höstvädret höll sig in i december.  

September-oktober 
 
Skåneäventyr 16-18 september 
Äventyrarna samlades på fredagskvällen vid Helge å i centrala Kristianstad. Efter en kort 
säkerhetsgenomgång var det dags att sätta sig i en kajak, vilket var första gången för 
samtliga deltagare. Medan mörkret föll och dimman kom smygande paddlade alla iväg. Efter 
ca en och en halv timmes paddlande var det tappra gänget framme på Lillö. Kvällen 
avslutades med att sätta upp tält och göra upp eld för att få lite mat i magen, sen var det 
dags att krypa ner i sovsäcken. Efter att frukost och hoppackning var avklarat var det dags 
att paddla tillbaka till Tivoliparken. Upptäckarna anslöt till hajken och efter en stund var ån 
åter fylld med scouter i kajaker och kanoter. På eftermiddagen var det dags att lämna 
kanoter och kajaker och till fots bege oss till Ekenabben. Efter en vandring på fem kilometer 
var alla framme och kunde börja sätta upp sina tält.. Kvällen avslutades med lägerbål och 
banangrillning innan alla glada och trötta kunde lägga sig i tälten. På söndagsmorgonen 
anslöt spårarna och efter en stunds lek var det dags att påbörja den sista vandringen tillbaka 
mot Kristianstad. Det lagades lunch innan alla begav sig till Naturum för att titta närmare på 
vattenlivet i trakten. Därefter var det dags att avsluta 
Skåneäventyret med att gemensamt stämma in i scoutsången och 
därefter bege sig hemåt till Klippan, Malmö och Sösdala. 
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Halvårsmöte 16 oktober 
20 scouter från kårerna i Ekeby, Klippan, Lund, Malmö och Sösdala samlades i Sösdala 
scoutkårs stuga, Bäckafall, för att göra sina röster hörda i årets halvårsmöte med FM-
förberedelser. 
 
Först ut var distriktets strukturansvarige Carl Berggren som presenterade hur arbetet 
fortsätter i processen med svensk scoutings framtid. Sedan var det dags att ta tag i årets FM-
handlingar. Alla fick möjlighet att uttrycka sina åsikter och tycka till hur distriktsstyrelsens 
ombud ska rösta på förbundsmötet i Östersund. 
 
Efter en god lunch fortsatte mötet med genomgång av de sista förslagen. När 
eftermiddagsfikan var avklarad fick de närvarande kårerna tid till att berätta om sin 
verksamhet under året gällande bl.a. rekrytering, antal ledare och scouter. 
 
Förbundsmöte 30-31 oktober 
Scouter anlände till Ängelholm på fredagskvällen från olika delar av vårt landskap. Därifrån 
skulle flyget avgå till Stockholm och slutligen Östersund där årets FM skulle äga rum. Det var 
ett mycket välplanerat FM vi anlände till och vid helgens slut kände sig alla deltagare nöjda 
och belåtna. Den största diskussionen blev när det gällde FS förslag om en arvoderad 
ordförande. Efter voteringar och ett 
antal rösträkningar stod det klart att 
NSF:s nya ordförande Fredrik Torberger 
skulle bli arvoderad. Dessutom gick 
förslaget igenom på att Kristianstad 
skulle bli platsen för 2012 års FM. 
Skånescouterna har nu i uppgift att 
planera ett FM som slår Östersund! 
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Vinter 
Året avslutades för spårar- och 
upptäckarscouter med Höstrusk, som i 
några år lyst upp arrangemangsplanen 
under de mörknande vinterdagarna. 
Som avslutning på året för de något 
äldre scouterna bjöds det in till 
julbord. 2011 avslutades inte riktigt på 
samma sätt som det inleddes. 
Gräsmattorna var fortfarande gröna och 
snön lyste med sin frånvaro.  

November – december 
 
Höstrusk 13 november  
Ännu en gång bjöd Ekebykåren in till Höstrusk. Ett 20tal spårar- och upptäckarscouter från 
Ekeby och Malmö samlades på stranden i Borstahusen för att tävla mot varandra i 
sandslottsbygge. Dagen var lyckad ännu en gång och vi hoppas på att ses nästa år igen. 
 
Trygga möte 14 november 
Det var sju deltagare från fyra kårer samt en representant ifrån distriktsstyrelsen, som 
samlades en måndagskväll i Lund. Kursen började med en liten presentation av de som var 
där samt förväntningar som fanns inför kursen. Största delen av kursen handlade om att 
diskutera kring olika situationer som kan inträffa. Alla diskuterade friskt och kvällen räckte 
inte riktigt till, de kommer att behövas fler träffar för att hålla sig uppdaterad. Vad handlar 
det om? 
 
Informationsmöte inför FM 2012 3 december                        
Innan julbordet höll FM-kommittén ett kort informationsmöte om hur långt arbetet med att 
planera 2012 års FM hade kommit. Dessutom ville man höra vad de scouter som hade dykt 
upp på mötet skulle tänka sig att kunna hjälpa till med, antingen att hjälpa till att planera 
vidare eller som funktionär under helgen.   
             
.Julbord 3 december 
Ett 30-tal personer samlades en 
lördagskväll på Vannaröds slott i Sösdala. 
Det var ingen bal på slottet men däremot 
skulle vi få äta ett väldigt gott julbord. 
Mätta och belåtna önskade vi varandra en 
god jul och ett gott nytt år.  
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Arrangemangsmatris för aktivitetsåret 2011 
Nedan visas distriktets alla arrangemang och aktiviteter. Matrisen visar antalet deltagare per 
kår för varje arrangemang. 
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Strategimöte 0 2 0 0 0 0 1 3 0 1 6  13 
DM 0 4 4 1 2 0 6 2 0 3 3  25 
DM möte 2 0 2 0 0 1 0 5 2 0 3 1  14 
Pingstläger 0 0 0 0 25 0 9 0 0 12 8  54 
Skåneäventyr 0 0 0 0 4 0 0 0 0 17 14  35 
Trygga möte 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 1  9 
Höstrusk 0 20 0 0 0 0 0 0 0 4 0  24 
Julbord 0 6 0 0 5 0 6 2 0 2 12  33 
               
Summa 0 37 4 1 38 0 27 13 0 42 45  207 
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Distriktsstyrelsen 
Distriktsstyrelsen som arbetat under året har bestått av: 
 
Viktoria Wallin ordförande  Malmö  
Sandra Frisk  kassör  Hästveda  
Caroline Ekblad v. ordförande Malmö  
Maria Johansson sekreterare  Sösdala  
Konrad Ekenberg ledamot  Klippan   
 

DS möten 
Distriktsstyrelsen har haft 13 protokollförda möten under 2011. Utöver detta har 
minnesanteckningar förts vid DM, halvårsmötet, konsulentträffarna, konsulentstrategimötet 
och rekryteringsträffen. Mellan de protokollförda mötena har styrelsen haft en god kontakt 
via mail, sms och telefon. 
 
Konsulentträffar 
Under året har DS träffat förbundets konsulent Jenny Vinglid vid två tillfällen i Malmö. Vi 
försöker att ge Jenny en bild av hur DS arbete för de nästkommande månaderna kommer se 
ut med denna träff. Bytet av information och planer är givetvis ömsesidig och DS håller sig på 
detta vis informerad om planer i regionen och förbundet. Jennys tyngd ligger just nu på 
större projekt och hänvisar till Ellen Holm och Elin Örheden om man behöver hjälp i kåren. 
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Kårerna 
Under 2011 har vi tvingats ta det tråkiga beslutet att 
lägga ner en scoutkår. Scoutflauterna i Lund har 
inte haft verksamhet de senaste åren och har 
heller inte fullföljt sina skyldigheter mot förbund 
och distrikt. I samråd med förbundsstyrelsen har 
DS därför lagt ner kåren. Vi håller medlemsantalet 
ganska jämnt i förhållande till förra året och gläds 
med de kårer som har en positiv medlemsutveckling. 

Här till höger hittar du var 
kårerna i Skåne distriktet finns! 
 
 
Vi gratulerade i år Sösdalakåren 
som ökat mest i medlemsantal 
sedan föregående år, med att 
överräcka vandringspriset silveryxan till 
kårordförande Ingrid Hallberg. 

 
Medlemsstatistik 2008 -2011      

  2008 2009 2010 2011 Förändr. 
Bjärnum 18 14 12 11 -1 
Vikingen, Ekeby 68 63 59 63 +4 
Fleninge – Ödåkra 76 71 56 70 +14 
Hästveda 40 34 29 12 -17 
Spejaren, Klippan 65 43 56 60 +4 
Knäred 0 41 41 40 -1 
Landskrona 110 376 58 55 -3 
Lund 29 32 20 35 +15 
Pilen, Malmö 55 57 62 52 -10 
Scoutflauterna 12 0 0 0 0 
Sösdala 61 51 66 60 -6 
            
Summa 534 782 459 458 -1 
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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 

 

Planeringsmöten 
Inför distriktsarrangemang har styrelsen samt kommittéer och utskott knutna till denna haft 
ett antal planeringsmöten. Dessa har skett i samband med planering av/arbete med följande 
arrangemang: 

- Pingstläger 
- Skåneäventyr 
- FM 2012 

 
Samverkansmöten 

Förbundsråd 29 januari Linköping 
I Linköping träffades ca 140 scouter 
för att diskutera den nya 
strategimotionen. Under dagen 
diskuterades ett par frågeställningar 
om vad som är viktigt i scouting, vad 
vi vill förändra, vad vi absolut inte 
vill förändra samt vilket stöd från 
organisationen som behövs. 
Resultatet av dessa diskussioner gav 
sedan förbundet ett 
inriktningsbeslut på hur vi ska gå 
vidare i arbetet för ett gemensamt scoutförbund.  
 
Avdelningsledarhelg, ALH, 5-6 februari 
Helgen hölls i Tidaholm och bestod av en föreläsning samt ett antal workshops att 
välja mellan, de flesta med temat rekrytering eller det nya scoutprogrammet.  
 
SNF:s årsmöte 4 mars 
Caroline, Sandra och Viktoria representerade DS på SNF:s  årsmöte som hölls i 
Höör. Anneli Karlsson, som sitter i socialförvaltningsutskottet i riksdagen och 
arbetar med barn- och familjepolitik samt barn- och ungdomsfrågor var där som 
gästtalare. En stor punkt under kvällen var frågan om gårdsförsäljning och 
alkohol. 
 
Regionträff struktur 27 mars 
Viktoria representerade DS på denna träff där det diskuterades kring om man 
skulle starta ett råd för senior- och roverscouter för hela distriktet där alla 
förbund skulle ingå. 
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Utbildningsmöte 8 maj 
Viktoria representerade DS på mötet som hölls i Göteborg. Det diskuterades kring 
ett nytt ledarskapsprogram för Scouterna. Utbildningarna ska vara öppna för alla 
förbunden. En individuell utvecklingsplan har tagits fram och ledare uppmanas 
att fylla i denna för att sätta ett mål inom scoutingen och som ledare.  

 
Tidsskrifter 
Under 2011 har DS mottagit följande tidsskrifter: 

- Gillescouten från Gillescouterna 
- Malet och siktat från Kungsholsstiftelsen 
- Nyhetsbrev från Nordvästra Skånes Scoutmuseum 

 
Uppvaktningar 
 
Styrelsen har under året uppvaktat personer med anknytning till distriktet vid ett par 
högtidstillfällen: 

- Valdemar Berggren 
Carl och Annika Berggren uppvaktades med en present i samband med sonens 
födelse. 

- Återinvigning av Bäckafall, Sösdala scoutkår 
Kåren firade den 14 augusti att 
scoutstugan äntligen var färdigrenoverad. 
Viktoria representerade DS och 
överlämnade en stormlykta till 
Sösdalakåren. Det bjöds på god mat och 
tårta.                 

 

 
  



 

SKÅNES SCOUTDISTRIKT av 
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 15 

Utskott 
 
Information 
Informationsutskottet har bestått av Kristina Frisell som under året främst jobbat med 
distriktets hemsida som hittas på nsf.scout.se/skane. Arbetet har inneburit att lägga upp de 
senaste distriktsstyrelseprotokollen, hålla kalendern uppdaterad och publicera diverse 
nyheter och uppmaningar till distriktets medlemmar.   
 
Under hösten skapade distriktet en egen Facebook-sida. Syftet med den här sidan är att få 
ytterligare en informationskanal ut till distriktets medlemmar. Sidan sköts av Caroline 
Ekblad, Maria Johansson och Viktoria Wallin. 
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Struktur 
Strukturutskottet har bestått av Carl Berggren som under året har varit aktivt deltagande i 
processen kring den nya scoutorganisationen. Arbetet för de fem förbunden har kommit en 
lång bit på vägen och ”SCOUTERNA” är målet. Scoutförbunden har kommit närmare 
varandra i och med strukturförslagen och jag tror att hur än det går i slutändan så kommer 
samarbetet att öka. För distriktets del, för kårernas del och för den enskilde scouten i Skåne 
kommer det inte att bli någon stor skillnad.  
En kort redogörelse över året 2011 som varit ur ett NSF perspektiv. NSF´s medlemmar 
fattade redan i januari sitt inriktningsbeslut på ett extra förbundsråd. Arbetet från 
förbundets och distriktets sida slutade inte med detta, utan flera möten, seminarier och 
andra träffar i strukturfrågan har varit en viktig del i årets scoutarbete. För distriktets 
medlemmar har det varit rådslag i Lund, som följts av regionråd i Växjö. Båda dessa 
seminarier var för att berätta hur strukturen för en ny riksorganisation skulle kunna se ut. 
Dessa rådslag har haft en stor betydelse för de samverkansgrupper som tillsammans med 
representanter från de olika förbunden, skapat den grund som har blivit ”SCOUTERNA”. 
Scoutforum i Katrineholm i september och därefter rådslag i de olika regionerna i Sverige har 
fungerat som information och omarbetspunkter som till slut gav ett förslag för att göra 
processen klar. På SSF´s riksstämma i november fattades beslutet att upplösa Svenska 
Scoutförbundet under en treårstid och under denna period starta, skapa och forma en ny 
organisation för scouterna i Sverige. Scouterna kommer den att kallas och i denna kan alla 
som vill vara med och ta del av bra scouting i Sverige. Några scoutförbund vill vara med till 
100% medan andra förbund, så som NSF, kommer att vara med som scouter men inte till 
100%. Inriktningsbeslutet som fattades i Linköping ger NSF´s scouter ett sätt att samarbeta 
med Scouterna samtidigt som beslutet ser till att vi stannar kvar som en del av 
nykterhetsrörelsen. 
Inför årets viktiga möten, förbundsrådet och förbundsmötet har distriktet arrangerat 
informationsträffar för att underlätta de beslut som skall fattas. Distriktets medlemmar har 
fått möjlighet att få svar på sina frågor och fått möjlighet att diskutera framtiden på dessa 
möten. Under 2012 kommer dessa möten att fortsätta för att fortsätta den positiva trenden 
mot en större förståelse och en ökad medverkan till en bättre struktur för den nya 
scoutorganisationen.  
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Ekonomi 

Bidrag 
- Region Skåne har under 2011 gjort två bidragsinsättningar till distriktet. 

Bidraget basseras på antalet aktiviteter under 2009. Under 2011 utgick 
bidraget till 126 002 kronor. 

- Vårt medlemskap i SNF ger oss inte bara ett trevligt årsmöte och en 
höstkonferens utan även ett grundbidrag om 12 000 kronor. 

Bidragsansökningar 
- Upplevelsepotten, specifik för WSJ-upplevelser som scouter i distriktet kan 

söka om max 1000 kronor har ansökts av och beviljats till: 
 Kristina Frisell, Malmö 
 Isa Hansen, Klippan 
 Eddie Hecktor, Sösdala 

 
- Kurs- och utbildningsbidrag är ett bidrag om max 5 000 kronor som varje 

kår kan söka varje år för kurser och utbildningar med anknytning till vår 
scoutverksamhet. Under 2011 har det ansökts av och beviljats till:  
 Ekeby 
 Lund 
 Sösdala       

        
- Rekryteringsbidrag som kårerna kan söka från distriktet om 3 000 kronor har 

ansökts av och beviljats till: 
 Ekeby 
 Lund 
 Malmö 
 Sösdala 

 
- Utvecklingsbidrag är ett bidrag om 10 000 kronor som varje kår kan söka varje 

år för att stärka sin verksamhet. Under 2011 har det ansökts av och beviljats 
till: 

 Ekeby 
 Landskrona 
 Sösdala 
 Lund 
 Malmö 
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Distriktsstyrelsen har ordet! 
Sammanfattningsvis kan vi, utan att ta i, säga att det gångna året har varit ett händelserikt 
scoutår. Som scouter i Skåne har vi fått stå som värdar för det största arrangemanget i 
scoutväg som går att vara med om, World Scout Jamboree. Vi är glada över att så många av 
distriktets medlemmar engagerade sig i detta fantastiska arrangemang. Några har varit med 
i planning team och jobbat med jamboreen i ett par år, några gjorde en punktinsats under 
lägret, andra ställde upp som International Service Team, eller åkte som deltagare. Denna 
upplevelse tror jag alla som var där kommer minnas för livet!  
 
Vi har också varit med om ett stort steg i bildandet av en gemensam riksorganisation och 
detta kommer vi i nykterhetsrörelsens scoutförbund att jobba vidare med under 2012 för att 
finna vilken väg vi ska ta. I distriktet ser vi fram emot detta arbete och hoppas på ett gott 
samarbete med övriga Skånekårer. 
 
Distriktsstyrelsen ser nu fram emot ett härligt 2012 fyllt av aktiviteter, möten, 
naturupplevelser och scoutvänner. Arbetet med att stå som arrangör för FM 2012 engagerar 
många i distriktet och vi tror att det kommer att bli ett toppen-FM. Vi tackar alla våra 
medlemmar för det arbete och engagemang som ni lagt ner i era kårer och i distriktet och 
ser fram emot ett händelserikt och roligt scoutår 2012! 
 
 
 

Viktoria Wallin Caroline Ekblad Sandra Frisk 
Ordförande  Vice ordförande Kassör 
 
 
 

Maria Johansson Konrad Ekenberg 
Sekreterare  Ledamot 
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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 
mjölighet 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. 

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

 
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). 
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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. 
 

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 2011 
till ett roligt och aktivt scoutår i distriktet! 

Förbundets arrangemang i fet stil 
 
April 14 DM  Alla  Fl-Ö 
 
Maj v.21 Avstamp   
  
Juli 8-15/7 Beaver Creek Alla  Ransberg 
 
Sep 28-30 Skåneäventyr Alla  Skåne 
 
Okt 14 FM – förberedelser 
 27-28 FM  Alla  Kristianstad 
 
Dec 1 Julbord  Alla  Klippan 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 
att bifalla ovanstående arrangemangsplan 
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Förslag nr 5 

Preliminär arrangemangsplan 2013 

Förbundets arrangemang i fet stil 
 
April 6 DM  Alla Malmö 
 
Maj 17-19 Pingstläger  Alla  
 
Oktober  FM-förberedelser 

26-27 FM  Alla  
 
December  Julbord  Alla 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 
att bifalla ovanstående arrangemangsplan. 
 

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. 

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. 
att  distriktsavgiften skall vara erlagd senast 2013-01-31. 
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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 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. 
 

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 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. 
 



 

SKÅNES SCOUTDISTRIKT av 
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 24 

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. 

 
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 upplevelsearrangemang 

utomlands 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. 
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Förslag nr 12 

Budget för 2012 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 
att anta följande förslag till budget. 
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