
 

SKÅNES SCOUTDISTRIKT av   
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 1 

Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 
Verksamhetsberättelse 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



SKÅNES SCOUTDISTRIKT av   
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 2 

1 Mötets öppnande 

2 Fastställande av röstlängd 

3 Godkännande av kallelse 

4 Fastställande av föredragningslista 

5 Val av mötesfunktionärer 

  a) Ordförande   b) Sekreterare 

  c) Protokolljusterare tillika rösträknare d) Pressreferent 

6 Behandling av årsrapport 

7 Ekonomisk rapport 

8 Revisionsrapport  

9 Fastställande av balansräkning 

10 Beslut om ansvarsfrihet 

11 Behandling av motioner 

12 Distriktsstyrelsens förslag:  

  1) Kårernas verksamhetsberättelser för 2014 

  2) Tid och plats för DM 2015 och preliminärt för DM 2016 

  3) Arbetsplan 2014 

  4) Arrangemangsplan 2014 

  5) Preliminär arrangemangsplan 2015 

  6) Ersättning för utlägg och resor 

  7) Årsavgift och rapportering av medlemmar 

  8) Kurs- och utbildningsbidrag 

  9) Utvecklingsbidrag 

  10) Rekryteringsbidrag 

  11) Upplevelsepotten 

  12) Budget 2014 

  13) Antal distriktsledamöter 

13 Val av distriktsstyrelse 

 a) ordförande b) kassör c) övriga ledamöter  

14   Val av revisorer och revisorsuppleanter 

15 Beslut om antal ledamöter i berednings-/valutskottet 

16 Val av berednings-/valutskott  

17 Övriga frågor 

18 Mötets avslutning 



 

SKÅNES SCOUTDISTRIKT av   
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 3 

Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 
Verksamhetsberättelse 2013 

 

Distriktsarrangemang 

Vinter & Vår 

        
Efter att ha lämnat jul och nyår bakom oss väntar ett nytt 
scoutår. Snön klädde marken vit långt in på våren. Tillsist 
smälte den undan och vårblommorna kunde tränga upp från 
marken. Ryggsäckarna plockades fram, kängorna vaxades 
och man var spänd över vad året skulle kunna bjuda på.  

Januari-maj 
 
Distriktsårsmöte, DM, 6 april             
Årets DM arrangerades av Scoutkåren Pilen, Malmö och hölls på Best Western Hotel på 

Jägersro. Totalt var 20 scouter närvarande, varav 12 var ombud. Mötet började med en 

gemensam lunch för att därefter fortsätta med ett föredrag om positiv psykologi och våra 

olika styrkor av Sveriges Akademikers coacher. Under mötet diskuterades den ekonomiska 

situationen för distriktet och vårt nedåtgående medlemsantal. Vi enades också om vikten av 

att samlas för ett visionsmöte, där dessa frågor kunde fortsätta diskuteras. Till 

distriktsstyrelsen blev det omval på alla tidigare ledamöter och ordförande blev åter igen 

Viktoria Wallin. 
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Visionsträff, 25 april 
På torsdagskvällen samlades 13 scouter i spridd ålder på Bantorget i Lund för att prata om 
distriktets framtid. Sju av distriktets kårer fanns representerade. Var är vi idag, och vart vill 
vi? Hur ska vi samarbeta med andra och vad är egentligen distriktets roll? Det var några av 
de frågor som diskuterades under kvällen. Andra punkter som togs upp var rekrytering av 
både barn och ledare. Bland annat bestämdes att anordna en träff för att samla alla ledare i 
distriktets kårer, för att utbyta tankar om programmet. Tanken är att man under dagen 
samlas avdelningsvis för att inspirera varandra och utbyta erfarenhet. 
 

 
Trygga möten-kurs, 29 april 
Åtta scouter från Sösdala och Fleninge-Ödåkra deltog i Trygga möten-kursen i Sösdala som 
distriktet anordnade. I små grupper diskuterades olika fall som har uppkommit på scouterna, 
för att sedan diskutera det tillsammans i den stora gruppen. Det kunde röra sig om allt från 
obehagligt tafsande, elaka statusuppdateringar på Facebook och otillåten fotografering, till 
scouter som avviker från andra och är annorlunda. 
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Sommar 

Sommaren började något regnig men den som väntar på 
något gott väntar väl aldrig för länge? Så småningom 
hittade solen till Sverige och det blev riktigt varmt och 
skönt. Alla scouter kan nog enas om: Sommar = Läger. 
Läger = Träffa vänner.  

Juni-augusti 
 
Kräftskiva och inspirationsträff, 17 augusti 

Totalt sju scouter från Klippan, Lund, Malmö och Sösdala 
spenderade lördagen på vackra Hofgård utanför Klippan. Vid lunchtid dukades det upp till 
kräftskiva. Efter att maten hade intagits diskuterades hur avdelningsverksamheten på 
respektive kår ser ut. Det pratades om hur förutsättningarna ser ut, både gällande lokal, 
ledarsituation och antal barn. Även höstens rekrytering togs upp. 
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Höst  
Och så kom hösten. Då är det dags för en ny termin full med 
scouting. Alla kårer väntar med spänning på vilka barn som 
kommer att dyka upp på startkvällen, terminsprogrammet är 
färdigt och kopierat. Nu kör vi! 

September-oktober 
 
Skåneäventyr, 20-22 september 

Årets Skåneäventyr var förlagt till Hofgård och fick 

bra uppslutning då drygt 60 scouter deltog. På 

fredagskvällen samlades äventyrarna, liksom 

föregående år, för att starta årets Skåneäventyr. 

Man begav sig genast ut på hajk och vandrade 

några kilometer innan middagen tillagades. Natten 

spenderades i vindskydd ute i skogen. 

 

På lördagsmorgonen anslöt även alla 

upptäckarscouterna och satte genast igång med 

dagens program. Helgen hade Europaresa som 

tema och en mängd olika länder besöktes under dagen. Bland annat fick patrullerna besöka 

Barcelona för att måla tavlor, England för att dricka te och Frankrike för att återskapa 

Eiffeltornet. Under lunchen stod Danmark på tur för att bjuda på röda pölser. På söndagen 

medverkade alla åldersgrupper i Europamästerskapen i Spökboll. Därefter tillagades 

hajkbomber till lunch innan det var dags för avslutning och hemfärd.  

 

Halvårsmöte, 27 oktober 

Distriktets halvårsmöte hölls i år i Fleninge-Ödåkra Scoutkårs lokal i Ödåkra, där 17 deltagare 

från 7 olika kårer samlades för att göra sina röster hörda. Efter en härlig frukost fortsatte 

förmiddagen med att stämma av hur verksamheten i varje representerad kår ser ut i 

dagsläget, vilken typ av verksamhet som bedrivs och hur barn- och ledarunderlaget ser ut. Vi 

gick sen vidare till att titta på distriktets arrangemangsplan för 2014. Därefter presenterade 

distriktsstyrelsen ett första utkast på arbetsplan som man tagit fram. Distriktets medlemmar 

fick tycka till kring förslaget så att det kan utvecklas till något de verkligen vill att DS ska 

fokusera på. Efter en god smörgåstårta till lunch fortsatte dagen med att diskutera 

handlingarna till FM. Vi gick först igenom motionerna, som i år var ovanligt många till 

antalet, och fortsatte därefter med Förbundsstyrelsens förslag. Många tankar delades om 

bland annat vilken sorts mötesformer förbundsmötet ska ha, att införa förbundsmöte 

vartannat år, stiftelsesatsningen och strategiförslaget. 
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Inspirationsträff, 27 oktober 

Total nio scouter från Fleninge-Ödåkra, Landskrona, Lund, Malmö och Sösdala deltog på 

inspirationskvällen i oktober. Tillsammans med konsulent Frida Engdahl tittade man på 

programmaterial och funderade på hur man kunde få ihop alla delar av scoutmetoden kring 

ett gemensamt tema. Man testade även några lekar för att kunna ta med sig dessa hem till 

kårerna.  
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Vinter 
Vinter igen, nu är det bara upploppet kvar av 2013 
som börjar lida mot sitt slut.  
Som Grand Finale på scoutåret dukades det upp till 
julbord på Kronprinsen i Malmö.  

November – december 
 
Julbord, 30 november 

17 personer samlades en lördagskväll på restaurang 
Översten i Malmös första skyskrapa, Kronprinsen, 
för att 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 2013 

Nedan visas distriktets alla arrangemang och aktiviteter. Matrisen visar antalet deltagare per 
kår för varje arrangemang.  
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DM 0 3 2 0 1 3 2 0 5 4 
 

20 

Visionsträff 0 2 1 0 2 3 3 0 1 1  13 

Trygga möten 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6  10 

Kräftskiva 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2  7 

Skåneäventyr 0 7 17 0 15 6 7 0 4 5  61 

Halvårsmöte 0 2 3 0 1 3 3 0 1 4  17 

Inspirationsträff 0 0 4 0 0 1 2 0 1 1 
 

9 

Julbord 0 1 0 0 4 3 1 0 2 6 
 

17 

  
         

  Summa 0 15 31 0 25 19 20 0 15 29 
 

154 
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Distriktsstyrelsen 
Distriktsstyrelsen som arbetat under året har bestått av: 
 
Viktoria Wallin ordförande  Malmö 

Jens Olsson  kassör  Landskrona  

Caroline Ekblad v ordförande  Malmö  

Maria Johansson sekreterare  Sösdala  

Kristin Svensson ledamot  Fleninge - Ödåkra  
 

DS-möten 
Distriktsstyrelsen har under 2013 haft åtta stycken protokollförda möten. Två möten sköttes 
per telefon, övriga i styrelsens bostäder runt om i Skåne. Vid ett av mötena var två 
representanter från förbundsstyrelsen närvarande, Rikard Eliasson och Daniel Krusevi, för att 
diskutera samarbetet mellan förbund och distrikt. Styrelsen har också träffats vid ett par 
tillfällen för att enbart ägna tid åt arbetsplan samt verksamhetsberättelse. Ett möte med 
Månens scoutkår har även ägt rum tillsammans med förbundet, för att introducera kåren för 
distriktets verksamhet. 
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Kårerna 
Vi gratulerar i år Hästveda scoutkår som ökat 
mest i medlemsantal under 2012. Silveryxan 
vandrar vidare. 
 
Under året har vi välkomnat en scoutkår in i 
distriktet och tagit avsked av en.  Månens 
scoutkår, med bas i Rosengård i Malmö, har 
anslutit i början av året. Kåren har en bred 
verksamhet för ungdomar i hela 
Rosengårdsområdet, men även för ungdomar 
från andra områden i Malmö. 
Knäreds scoutkår har valt att lämna distriktet 
för att istället träda in i Västkustens distrikt, 
som de sedan en tid tillbaka har samarbete 
med. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Medlemsstatistik 2009 - 2013         

  2009 2010 2011 2012 2013 Förändr. 

Bjärnum 14 12 11 9 7 -2 

Vikingen, Ekeby 63 59 63 46 72 26 

Fleninge – Ödåkra 71 56 70 71 77 6 

Hästveda 34 29 12 25 5  -20 

Spejaren, Klippan 43 56 60 35 54 19 

Knäred 41 41 40 40 0* -40 

Landskrona 376 58 55 42 38 -4 

Lund 32 20 35 35  33 -2 

Månen, Malmö 0 0 0 63**  65 2 

Pilen, Malmö 57 62 52 38  33 -5 

Sösdala 51 66 60 57 36 -21 

Summa 782 459 458 461 420 -41 
hj 

     *Utträtt ur distriktet 
** Ny kår i distriktet 

      

Här ovan hittar du var kårerna i Skånedistriktet finns! 
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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 haft ett antal 
planeringsmöten. Dessa har skett i samband med planering av/arbete med följande 
arrangemang: 

- Skåneäventyr 

 
Samverkansmöten 

 
SNF:s årsmöte, 1 mars                         
Eddie Hecktor och Heléne Johansson, från Sösdala scoutkår, representerade 
tillsammans med Maria distriktet på årsmötet. Förutom ett trevligt möte bjöds 
det på föreläsning, smörgåstårta och fika. 
 
 

Tidsskrifter 
Under 2013 har DS mottagit följande tidsskrifter: 

- Malet och siktat från Kungsholsstiftelsen 
- Nyhetsbrev från Nordvästra Skånes Scoutmuseum 
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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.   
 
Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund finns också på Facebook. Syftet 
med den här sidan är att få ytterligare en informationskanal ut till distriktets medlemmar. 
Sidan sköts av Caroline Ekblad, Maria Johansson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin. 
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Strukturutskott 
Strukturutskottet har bestått av Carl Berggren som här nedan sammanfattar sitt arbete. 
 
På Demokratijamboreen i november 2012 fattade scout-Sverige de beslut som skapade en 
ny och stark scoutorganisation med stora och starka samarbetsorganisationer.  
 
Samarbetsmötena mellan de olika scoutorganisationerna i nordvästra Skåne fortsatte våren 
2013 och under första halvan av året träffades samverkansgruppen tre gånger på 
Frivilligkårens lokal i Helsingborg. Mötena har haft som fokus att gamla SSF och gamla KM 
Scout skall närma sig i distriktsarbetet och därigenom släppa in oss, NSF, i sitt löpande 
arbete. Samarbetets utsträckning är inom ramarna för utbildning, hajker och läger. En 
gemensam inbjudan till vårläger skickades ut och informationsmöte och aktivitet planerades 
och genomfördes på Sonnarp. Nytt namn på den gemensamma organisationen var ett av 
delmålen i sammanslagningen och en av förberedelserna inför vårlägret. Scouterna skulle 
rita, skriva och berätta om deras nya förslag till namnet på de två scoutdistrikten som skulle 
bli ett. En namntävling utlystes och tiotalet förslag kom in under lägret på Sonnarp. 
Samverkansgruppen gick igenom förslag och antalet röster. Förslagen som fått flest röster 
skrevs in i en motion som lämnades vidare till distriktsstämman i oktober. Där röstades dock 
motionen ner.  
 
I och med att huvudfokus för mötena uppnåtts genom att gamla KM och SSF nu gemensamt 
bildar ett Scouterna-distrikt har de löpande mötena avslutats innan årsskiftet. Detta innebär 
dock inte att samarbetet avslutats. Kontinuerlig kontakt hålls per mail, gemensam 
kurskatalog ges ut och inbjudan till olika aktiviteter distribueras.  
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Ekonomi  

Bidrag 
- Region Skåne har under 2013 gjort två bidragsinsättningar till distriktet. 

Bidraget baseras på antalet aktiviteter under 2011 och antalet medlemmar 
2011-12-31. Under 2013 uppgick bidraget till 86 896 kronor (under 2012 fick 
vi 107 444 kronor). 

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

Bidragsansökningar 
- Upplevelsepotten som scouter i distriktet kunde söka max 2 000 kronor från 

har ansökts av och beviljats till: 
 Jacob Palm, Fl-Ö, World Moot Canada 
 Kristin Svensson, Fl-Ö, utmanar/rover-resa              
 Erik Norberg, Fl-Ö, utmanar/rover-resa 
 Emma Graesén, Fl-Ö, utmanar/rover-resa                
 Vilhelm Thoresson, Fl-Ö, utmanar/rover-resa 
 Anna Jönsson, Fl-Ö, utmanar/rover-resa                   
 Tim Swedin, Fl-Ö, utmanar/rover-resa 
 Cecilia Nilsson, Fl-Ö, utmanar/rover-resa     
 Alexander Toresson, Fl-Ö,World Moot Canada 
 Maria Nordström, Lund, Funktionär Blå Gryning 

      
- 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 2013 har det ansökts av och beviljats till:  

 Lund       
        

- Rekryteringsbidrag som kårerna kan söka från distriktet om 3 000 kronor har 
ansökts av och beviljats till: 

 Ekeby 
 Landskrona 

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

år för att stärka sin verksamhet. Under 2013 har det ansökts av och beviljats 
till: 

 Fleninge-Ödåkra 
 Landskrona 
 Lund 
 Sösdala 
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Distriktsstyrelsen har ordet! 
 
Det är dags att sätta punkt för 2013 och välkomna ett nytt år med öppna armar. Ett nytt år 
med tydliga mål och givande och roliga aktiviteter. Distriktsstyrelsens uppdrag kommer att 
fungera lite som spindeln i nätet, där vi vill kunna erbjuda kårerna i distriktet en möjlighet till 
dialog och diskussion. Vi vill skapa mötesplatser för att utvecklas, både på det personliga 
planet men också för att driva den lokala kåren framåt. Vi är alltid öppna för idéer och 
försöker att skapa förutsättningar för att våra kårer ska kunna vara insatta och aktiva i det 
som pågår inom scoutrörelsen i Sverige.  
Under förbundsmötet 2013 beslöt förbundet gemensamt att inleda utvecklingen av en 
långsiktig plan för hur det ska bli lättare och mer attraktivt att bli ledare i 
Nykterhetsrörelsens scoutförbund, för att på sikt bli fler scouter. Ju fler scouter vi är, desto 
större möjlighet att påverka vårt samhälle har vi.  Denna strategiutveckling hoppas vi i 
distriktet kunna jobba vidare med under 2014 och stötta våra kårer i deras process.   
Vi ser fram emot ett härligt år med många roliga upplevelser, givande möten och bra 
diskussioner för att driva scouting runt om i Skåne framåt! 

 

 
Viktoria Wallin Caroline Ekblad Jens Olsson 
Ordförande  Vice ordförande Kassör 

 
 
 

Maria Johansson Kristin Svensson 
Sekreterare  Ledamot 



 

SKÅNES SCOUTDISTRIKT av   
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 17 

Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 
Årsmöteshandlingar 2014 
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Distriktsstyrelsens förslag 

Förslag nr 1 

Kårernas verksamhetsberättelser för 2014 
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 2014 bör vara distriktsstyrelsen tillhanda 

senast den 1 mars 2015, 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 

Förslag på tid och plats för DM 2015 och preliminärt för DM 2016 
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 2015 års DM till den 29/3 i Klippan. 

att preliminärt förlägga 2016 års DM till Ekeby. 
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Förslag nr 3 

Arbetsplan 2014 

Utbildning 

Distriktet skall uppmuntra distriktets medlemmar att utbilda sig genom att:  

 Informera om befintliga utbildningar 

 Sponsra specifika utbildningar  

 Ge bidrag för utbildningar efter ansökningar från medlemmar 

 Se till att alla ledare ges möjlighet att gå Trygga Möten 

 Arrangera ledarträffar där ledarna får möjlighet att utvecklas genom att uppleva 

scouting och träffa andra ledare 

Mål:  

En ledare i varje aktiv kår skall ha gått Bas, Scout, T/G eller Värdebaserat ledarskap under 

året. 

 

Rekrytering 

Distriktet skall verka för en medlemsökning genom att: 

 Identifiera marknadsföringstillfällen (mässor, utställningar, arrangemang, etc.) och se 

till att vi är representerade där (Vid dessa tillfällen skall alla kårer i distriktet 

marknadsföras)  

 Ta fram ett rekryteringsmaterial med information om alla distriktets kårer 

 Hålla en workshop där kårerna får tips om hur man hanterar nya medlemmar så de 

känner sig välkomnade och säkerställer att de blir registrerade etc. 

Mål: 

Alla kårer har bra rutiner för att hantera nya medlemmar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKÅNES SCOUTDISTRIKT av   
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 20 

Samverkan 

Distriktet skall verka för samverkan: 

 Mellan kårer 

 Med övriga scoutdistrikt i Skåne 

 Med närliggande NSF distrikt 

 Förbundet 

 

För att uppnå detta skall distriktet: 

 Ha kontakt med övriga scoutförbund i Skåne och andra NSF distrikt 

 Bjuda in scouter från övriga scoutförbund i Skåne och andra NSF distrikt till något 

eller några av våra arrangemang   

 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  

Syftet med detta är framförallt att scouterna skall få träffa scouter från andra kårer.  

 

Mål:  

Etablerad kontakt med NSF Kronoberg. 

 

Distriktsstyrelsen 

För att göra arbetet i styrelsen effektivare och för att säkerställa att vi inte missar att göra 

saker behöver arbetet i styrelsen fördelas tydligare.  

 

Styrelsens medlemmar skall kontinuerligt utbilda sig för att ges möjlighet att göra ett bra 

styrelsearbete.      

 

Mål:  
Alla styrelsens uppgifter är specificerade och fördelade. 
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Förslag nr 4 

Arrangemangsplan 2014 
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 2014 
till ett roligt och aktivt scout år i distriktet! 

Arrangemang där distriktet eller distriktets kårer står som arrangör är i fet stil 
 
Januari 17-19 Månugglan  Äventyrare  Småland 

Mars 30 DM  Alla  Sösdala 

April 16 Medlemshantering Alla   

April 26-27 Lost in Skåne Äventyrare/Utmanare Lund 

Maj 29-1/6 Vårläger  Alla  Sonnarp 

Augusti 3-9 Vilda  Alla 

Augusti 13  Terminsinspiration Alla   

Oktober 3-5 Skåneäventyr Alla 

November 8 Halvårsmöte m. middag Alla   

November 22-23 Demokratijamboree Alla  Kristianstad 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att fastställa ovanstående arrangemangsplan. 
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Förslag nr 5 

Preliminär arrangemangsplan 2015 

Arrangemang där distriktet eller distriktets kårer står som arrangör är i fet stil 
 
Mars 29 DM  Alla Klippan 

Maj  Vårläger  Alla  

September  Skåneäventyr 

Oktober  FM-förberedelser Alla Malmö 

 FM  Alla  

December  Julbord  Alla 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att fastställa 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. 
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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 året 2013 har den 
varit 10 kronor för varje scout och trots 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 för 2014. 

att  kårer erlägger distriktsavgift för sitt medlemstal 2014-12-31. 

att kårerna skall rapportera sitt medlemsantal 2014-12-31 senast 2015-01-31  

att  distriktsavgiften faktureras och skall vara erlagd senast 2015-02-28. 

 
 

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 5 000 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. 
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Förslag nr 9 

Utvecklingsbidrag  
De bidrag, som kan sökas ur utvecklingsfonden om max 5 000 kronor för året 2014 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. 
 
DS avslår eller beviljar ansökan på nästkommande DS-möte. 
 
Senast ett år efter beviljat bidrag skall en resultatredovisning från kåren vara DS tillhanda. 
Denna skall innehålla en skriftlig redogörelse för genomförandet. Redovisningen skall också 
innehålla en ekonomisk rapport med kopior på utgifter. Allt skall vara reviderat av 
scoutkårens revisorer. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
  

att varje kår kan ansöka om max 5 000 kronor. 

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

inkommit. 

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. 

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. 
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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 
distriktsstyrelsemöte, efter sista ansökningsdagen som är den 15 november 2014. 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

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 2014-11-15. 

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. 
 

 
 

 
 
 
 



SKÅNES SCOUTDISTRIKT av   
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 26 

Förslag nr 12     
               
Budget för 2014 
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att anta DS förslag till budget för 2014. 
 
 
 
Förslag nr 13 

Antal distriktsstyrelseledamöter 
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 
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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Revisionsberättelse 

 

Till Distriktsårsmötet för Skånes Scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens 

Scoutförbund med organisationsnummer 846001-7364 

 

Det är styrelsen som har ansvaret för att 

upprätta en årsredovisning som ger en 

rättvisande bild av verksamheten och för 

att den interna kontroll som styrelsen 

bedömer är nödvändig för att upprätta 

en årsredovisning som inte innehåller 

Undertecknade av distriktsmötet valda 

revisorer har företagit revision avseende 

verksamhetsåret 2013-01-01 – 2013-12-

31. 

 

Vi har granskat årsredovisningen och 

bokföringen samt styrelsens förvaltning 

av Skånes Scoutdistrikt av 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Det 

är styrelsen som har ansvaret för 

räkenskapshandlingarna och 

förvaltningen och för att lagar följs.  

 

Vårt ansvar är att uttala oss om 

räkenskaperna och den övriga 

förvaltningen på grundval av vår 

revision. 

 

Vi har planerat och genomfört revisionen 

för att med hög men inte absolut 

säkerhet försäkra oss om att 

årsredovisningen inte innehåller 

väsentliga felaktigheter.  

 

Vi har granskat underlagen för 

bokföringen och annan information i 

räkenskapshandlingarna.  

 

I vår revision ingår även att bedöma de 

betydelsefulla uppskattningar som 

styrelsen gjort när den upprättat 

årsredovisningen samt att utvärdera den 

samlade informationen i årsredovis-

ningen.  

 

Vi har granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i scout-

distriktet för att kunna bedöma om 

någon styrelseledamot har handlat i strid 

med gällande lagstiftning eller 

förbundets och distriktets stadgar. Vi 

anser att vår revision ger oss rimlig 

grund för våra uttalanden nedan. 

 

Årsredovisningen har upprättats i 

enlighet med gällande regler och ger en 

rättvisande bild av scoutdistriktets 

resultat och ställning i enlighet med god 

redovisningssed i Sverige.  

 

Styrelsens ledamöter har enligt vår 

bedömning inte handlat i strid med 

gällande stadgar. 

 

Vi tillstyrker 

 

att balansräkningen fastställs till  

667 469:73 

 

att årets resultat disponeras i enlighet 

med styrelsens förslag 

 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2013 

 

 

 

Sösdala 2014-02-28 

 

 

 

 

Rolf Andersson   

 

 

 

 

Ingrid Hallberg 
Av Region Skåne utbildad revisor 

 


