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Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 
Verksamhetsberättelse 2018 

 

Distriktsarrangemang   

Distriktsårsmöte i Lund, 25 mars  
16 ombud deltog från kårerna Ekeby, Fleninge-Ödåkra, Klippan, Landskrona, Lund, Månen           
Malmö och Sösdala på årets distriktsårsmöte i Lund. Karin Wester, Lina Kurttila och Sara              
Löfroth deltog från förbundet. Nordvästra skånes scoutmuseum presenterade sin         
verksamhet liksom roverkomiteen LUFT. Totalt 36 personer deltog.  
 
 

Ledarhelg, 16-17 juni 
Årets ledarhelg bestod av en paddelhajk. Paddlingen gick från Hammarsjön vidare till Helge 
å. En kanot kantrade men alla deltagare var nöjda och glada ändå. 14 st deltagare inkl. 
arrangörer närvarade. 
 

Distriktsläger Bazaar 29 juli - 4 augusti 
Distriktet var medarrangör till 2018 års distriktsläger i Skåne. Lund, 
Ekeby och Klippan åkte på lägret. Trots eldningsförbud och 
värmebölja genomfördes ett jättebra läger med glada och nöjda 
deltagare. 
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Skåneäventyret, 14-16 september 
Årets skåneäventyr hölls på  Göransborg utanför Tjörnarp med temat Vilda västern. 
Deltagarna träffade på bröderna Dalton och fick hjälpa Lucky Luke att hitta sin bortrövade 
häst. 

 

Tillsammansworkshop, 25 november 
Emma Olofsson, verksamhetsutvecklare, höll en workshop om funktionsvariationer och hur 

scouting kan göras tillgängligt för alla. Workshopen hölls i Landskrona. Även scouter från 

scouterna deltog.  

 

Halvårsmöte inför demokratijamboree och förbundsträff 21 oktober i Landskrona 
Linn Ternfors och Emil Funke från förbundsstyrelsen besökte halvårsmötet och informerade 
om projektet “hand i hand” samt annan allmän information från förbundet. 7 st medlemmar 
deltog. 
 

Julbord, 1 december 
Distriktets julbord hölls i år på Ringsjö värdshus. Scouter från Ekeby, Klippan och Landskrona 
träffades och åt god mat tillsammans. Efter en lyckad kväll önskade vi varandra en god jul!  
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Arrangemangsmatris för aktivitetsåret 2018 
Nedan visas distriktets alla arrangemang och aktiviteter. Matrisen visar antalet deltagare per 
kår för varje arrangemang.  
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DM 0 6 5 0 4 5 4 1 1 4 2   32 

Ledarhelg 0 1 7 0 1 1 0 0 0 4 0   14 

Skåneäventyr 0 40 0 0 21 10 0 0 0 1 0   72 
Tillsammans- 
workshop  0 7 0 0 0 1 0 0 0 1 4   13 

Distriktsträff 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0  7 

Julbord 0 13 2 0 2 4 0 0 0 0 0   21 

        
 

     

Summa 0 70 16 0 28 23 4 1 1 10 6  159 
 
 
 
Uppfyllande av mål i arbetsplan för 2018 angående aktivitetsdagar. Målet i arbetsplanen var 
att öka antalet aktivitetsdagar för kårerna med  5 % vilket nåtts med råge under 2018.  

  2014 2015 2016 2017 2018 
Förändr 2017 

till 2018. 

Summa 111 161 106 131 153 17 %  
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Distriktsstyrelsen  
Distriktsstyrelsen som arbetat under året har bestått av: 
 
Cecilia Holmblad ordförande Ekeby 

Jens Olsson kassör Landskrona  

Helena Andersson sekreterare Lund 

Eddie Hecktor ledamot Sösdala  

Ponthus Jessmor ledamot Klippan 
 
 

DS-möten 
Distriktsstyrelsen har under 2018 haft elva stycken protokollförda möten.  
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Kårerna 
På årsmötet 2018 gratulerade vi scoutkåren 
Månen som för tredje året i rad ökade mest i och 
därmed fick behålla silveryxan ytterligare ett år.  
 
Under året har Distriksstyrelsen jobbat med att 
avveckla scoutkåren i Hästveda enligt önskan och 
beslut från Hästveda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 Förändr. 

Bjärnum 7 8 7 - 8 8 

Vikingen, Ekeby 64 72 71 77 82 5 

Fleninge – Ödåkra 72 48 51 54 50 4 

Hästveda 5 5 6 - - - 

Spejaren, Klippan 53 52 55 69 54 -15 

Landskrona 45 40 36 38 42 4 

Lund 49 58 59 40 34 -6 

Månen, Malmö 65 109 267 285 302 17 

Pilen, Malmö 27 26 33 5 4 -1 

Sösdala 26 24 19 30 30 0 

Summa 413 442 604 598 612 14 
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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  

Distriktet har under 2018 anslutit sig till LUFT 

(samverkansorgan för roververksamhet i Skåne) 

vilket resulterat i en stående ombudspost. På 

tinget 2018 valdes Didrik Folke, Vikingen, till 

denna post.  

 

Samarbete med övriga distrikt i Skåne 

Distriktet har under året deltagit i Regionsråd. Regionsråden hålls fyra gånger per år där              

representanter för samtliga distrikt finns representerade. Distriktet har även varit          

medarrangör till distriktslägret Bazaar. 

SNF:s årsmöte, 3 mars   
Eddie och Maria från DS representerade tillsammans med Heléne Johansson från Sösdala            
distriktet på SNF:s årsmöte. Ca 50 personer närvarade under kvällen som började med             
smörgåstårta innan årsmötet klubbades igång. Efter mötet var det dags för kaffe och tårta. 

Principbeslutsmöte LUFT, 20 juni  

Eddie medverkade på principbeslutsmöte angående LUFT:s veksamhet och sammarbete.         

Mötet resulterade i att distriktet gick in i LUFT-samarbetet. 
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Ekonomi  
 

Erhållna bidrag: 

● Region Skåne har under 2018 beviljat bidrag om 69 102 kronor till distriktet. Bidraget              

baseras på antalet aktiviteter under 2017 och antalet medlemmar 2017-12-31. 

 

● 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: 

● Från upplevelsepotten har bidrag om 1200 kronor delats ut till Johanna Olsson,            

Vikingen Ekeby för sitt deltagande i Explorer Belt, samt till 9 utmanarscouter med             

ledare från Spejaren Klippan. 

 

● Kurs- och utbildningsbidrag är ett bidrag om max 7 000 kronor som varje kår kan söka                

varje år för kurser och utbildningar med anknytning till vår scoutverksamhet. Under            

2018 har det ansökts av och beviljats till:  

○ Vikingen, Ekeby för två scouters deltagande i Solvarg 

 

● Rekryteringsbidraget är ett bidrag om max 3 000 kronor som varje kår kan söka varje               

år för rekryteringsaktiviteter. Under 2018 har ingen kår sökt bidraget. 

 

● Arrangemangsbidraget är ett bidrag om max 2 000 kronor som varje kår kan söka              

varje år för att genomföra hajker och övernattningar. Under 2018 har det ansökts av              

och beviljats till:  

○ Vikingen, Ekeby 

 

● Under 2018 kunde kårer söka en bidrag för sitt deltagande på Bazaar. Bidraget har              

ansökts av och beviljats till:  

○ Vikingen, Ekeby 

○ Spejaren, Klippan 

○ Lund 

 

● Under 2018 kunde kårer söka ett bidrag om 500 kronor för deltagande i årets              

Demokratijamboree i Karlstad. Bidraget har sökts av och beviljats till:  

○ Sösdala 

○ Vikingen, Ekeby 

○ Landskrona 
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Distriktsstyrelsen har ordet! 
 

2018 har varit ett år i samarbetets tecken.  

För första gången har distriktet varit medarrangör för ett gemensamt regionsläger Bazaar.            

Ett mycket varmt läger då värsta värmeböljan slog till just under lägerveckan med             

eldningsförbud som följd. Lägerledningen och alla funktionärer gjorde ett fantastiskt arbete           

för att rädda lägret. För de tre kårer som deltog från NSF var den gemensamma nämnaren                

en känsla av samhörighet bland skånes scouter. 

Under året har distriktet också anslutit sig till LUFT som är ett samarbete för roverscouter               

mellan förbunden. Vi har numera också en representant i deras styrelse i form av Didrik               

Folke från Ekeby vilket är extra skoj. Roverscouter är en viktig målgrupp att behålla, inte               

minst för att kunna rekrytera fler ledare till våra kårer. Vi hoppas att LUFT kan bidra till att                  

erbjuda en attraktiv scouting även för äldre scouter.  

Styrelsen har jobbat aktivt med att hitta fler sätt att sprida information till distriktets              

medlemmar, vilket inte alltid är är lätt. Hur vill man ha information? några vill ha brev andra                 

mail eller via övriga informationskanaler som hemsida och facebook. Det är kanske just så vi               

måste jobba på olika sätt för att nå ut till medlemmarna. Under 2018 har vi infört nyhetsbrev                 

för att få ut samlad och övergripande information till kårerna, vilket vi hoppas ska göra               

distriktets verksamhet ännu mera tillgänglig. 

Vi ser fram emot ett roligt och spännande 2019 med bland annat projektet hand i hand i                 

sikte. 

 
 

Cecilia Holmblad Jens Olsson  
Ordförande Kassör  

 
 

Helena Andersson Eddie Hecktor 
Sekreterare Ledamot 

 
 

 
Ponthus Jessmor 
Ledamot 
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Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 

Årsmöteshandlingar 2019 
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Distriktsstyrelsens förslag 

Förslag nr 1 

 

Kårernas verksamhetsberättelser för 2019 

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 2019 bör vara distriktsstyrelsen tillhanda 
senast den 1 mars 2020, 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 2020 och preliminärt för DM 2021 

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 2020 års DM till Malmö 
 

att preliminärt förlägga 2021 års DM till Sösdala 
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Förslag nr 3  

Arbetsplan 2019 
 

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 arrangera en ledarhelg där ledarna får träffas och uppleva någon form av scouting 
 

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 

Mål: 
 

att antalet deltagardagar i distriktets regi för medlemmar i kårerna ökar med 5 % under 
2019 jämfört med 2018 

 

att under 2019 arbeta med de vilande kårerna för framtida nystart eller nedläggning för 
att inte ha några vilande kårer i distriktet till 2020 

 

att de kårer som tappat medlemmar eller har få antal medlemmar får stöttning av 
verksamhetsutvecklare och distriktsstyrelsen under 2019 
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Samverkan 
 

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 

 
Mål:  
 

att  medlemmarna skall få träffa scouter från andra kårer 
 
 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att fastställa ovanstående arbetsplan 
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Förslag nr 4 
 

Arrangemangsplan 2019 
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 2019                
till ett roligt och aktivt scoutkår 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 31 Distriktsårsmöte Alla Ödåkra 

8 maj Workshop presentation av Klartänkt Alla prel. Malmö 

juni 15-16 Paddling Utmanare o Ledare Kristianstad 

aug 4-9 Utmanarläger Utm. Storvallen 

sept 14-15 Äventyrshajk ävent. Skåne 

sept 26 Inför FM Alla Lund  

oktober 5-6 Skåneäventyret Alla Hofgård 

 - Styrelsekurs,  ev. ihop med NBV Styrelsen  

oktober 11-12 Förbundsmöte Alla Älmhult 

november  30 Distriktsträff på scoutmuseet+ Julbord Alla       Råå  

 

2020 

mars 21-22 DM Alla Malmö

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

 
att fastställa ovanstående arrangemangsplan 
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Förslag nr 5 
 

Preliminär arrangemangsplan 2020 
Arrangemang där distriktet eller distriktets kårer står som arrangör är i fet stil. 

2020 

våren Äventyrshajk Alla 

juni Ledaraktivitet Ledare 

Sommaren Förbundsläger NSF  

september Skåneäventyr Alla 

oktober Halvårsmöte/inför DJ Alla Lund 

Demokratijamboree Alla  

december Julbord Alla 

2021 

mars 28 Distriktsårsmöte 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/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 2018 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 2019 
 

att kårer erlägger distriktsavgift för sitt medlemsantal 2019-12-31 
 

att kårerna skall rapportera sitt medlemsantal per 2019-12-31 i eBas senast 2020-01-31 
 

att distriktsavgiften faktureras och skall vara erlagd senast 2020-02-28 

 
 

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 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 
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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 3 000 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. 
  
Ansökningarna till upplevelsepotten under de senaste åren varit mycket ojämnt fördelade.           
Ena året har ingen eller mycket få ansökningar inkommit, nästa år vi fått många              
ansökningar. Styrelsen tycker att detta är orättvist då det inneburit att man fått olika stora               
bidrag för motsvarande arrangemang beroende på vilket år man ansökt. För att komma             
tillrätta med detta föreslår styrelsen från och med i år ett upplägg med en löpande pott som                 
årligen fylls på. Potten fylls årligen på upp till ett förutbestämt tak. Hela potten kan delas ut                 
under ett år. Finns det pengar kvar vid årets slut kvarstår dessa till nästa år. 
  
Styrelsen föreslår att potten initial sätts till motsvarande två års bidrags potter enligt tidigare              
nivåer samt att detta tillsvidare blir maxnivån för potten.  
  
Med detta upplägg föreslår styrelsen att senaste datumet för ansökan kan tas bort och alla               
ansökningar behandlas kronologiskt under året så länge det finns pengar i potten.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
  
att distriktet för 2019 avsätter en pott om 24 000 kronor för upplevelsebidraget 
  

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

att bidraget begränsas till maximalt halva deltagaravgiften 
  

att det årligen tillförs 12 000 kronor till potten. Dock får potten max vara 24 000               
kronor 

  

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 2019 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 500 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 10 000 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. 
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Förslag nr 12 
 

Demokratibidrag 
Demokratijamboree och förbundsmöten är demokratiskt betydelsefulla arrangemang som vi 

anser att fler scouter i från 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 500 kr/kår 

att ansökan ska vara distriktet tillhanda senast 2019-11-30 

 

 

Förslag nr 13 
 

För att ge alla kårer samma förutsättningar att tilldelas silveryxan föreslår styrelsen att             
utmärkelsen baseras på relativ medlemsökning (dvs. procentuell ökning av medlemmar) i           
stället för den absoluta medlemsökningen (som det är idag)  från och med 2020. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

 

att  silveryxan tilldelas den kår som haft högst relativ medlemsökning 

att förändringen träder i kraft från och med 2020 
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Förslag nr 14  
 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 
att anta Distriktsstyrelsens förslag till budget för 2019 
 

 

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              
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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 
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