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Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 
Verksamhetsberättelse 2019 

 

Distriktsarrangemang   

Distriktsårsmöte i Ödåkra, 31 mars  
19 ombud deltog från kårerna Ekeby, Fleninge-Ödåkra, Klippan, Landskrona, Lund, Månen           
och Sösdala på årets distriktsårsmöte i Lund. Sara Löfroth deltog från förbundet. Totalt 33              
personer deltog.  
 
 

Ledarhelg, 15 – 16 juni 
Årets ledarhelg bestod även i år av en paddelhajk. Planen var att paddla andra etappen i 
sträckan Hammarsjön-Åhus. I fjol paddlade vi en bit in i Helge å. I år startade vi där vi slutade 
då. Fösta biten i Helge å gick bra men när vi svängde in i Härnestads kanal, eller Graften som 
den också kallas, fick vi rakt motvind och det blev ganska kämpigt att paddla. När vi sen bara 
hade några kilometer kvar till Åhus började det åska i närheten och vi beslutade att avbryta 
vid Rökeriet mellan Åhus & Yngsjö. Trots att vi inte kom hela vägen detta år heller avslutades 
dagen med trevligt samkväm i Åhus scoutstuga. När stugan städats dagen efter åt vi glass på 
torget i Åhus. 14 st. deltagare inkl. arrangörer närvarade. 
 

SKÅNES SCOUTDISTRIKT av 
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 4 



 
 
 

Äventyrarhajk 13 – 15 september 
18 äventyrare från Landskrona, Ekeby och Fleninge-Ödåkra scoutkår träffades för en 

vandringshajk på Söderåsen. Vandringen startade vid Skåneleden-vindskyddet i Jällabjär 

öster om Röstånga. Där träffades vi på fredagskvällen för att börja gå lördag morgon. 

Vandringen gick längs Skåneleden i Skäralids nationalpark. Utmed vägen höll ledarna i 

kontroller där scouterna fick lösa olika uppgifter. Det blev en fin sensommarhelg i Skäralid. 

Halvårsmöte inför FM 26 september i Ödåkra 
Ledare från Lund, Landskrona, Sösdala, Ekeby och Fleninge-Ödåkra träffades i 
Fleninge-Ödåkras lokal för att gå igenom handlingarna till FM. Det blev givande diskussioner 
och det bjöds på fika.  
 

 

Skåneäventyret, 4 – 6 oktober 
Årets skåneäventyr hölls på Hofgård utanför Klippan. Deltagarna fick bl.a. prova på att baka 
kladdmuffins i reflektorugn. Det var också en av höstens absolut kallaste nätter med frost. 
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Julbord, 30 november 
Distriktets julbord hölls i år på Rosenberg i Åstorp. Innan julbordet gjorde vi tillsammans ett 
besök på Nordvästra Skånes Scoutmuseum vilket var väldigt trevligt. Scouter från Ekeby, 
Klippan och Landskrona träffades och åt god mat tillsammans. Vår nya konsulent Nina 
Fyrman deltog och fick på så sätt lära känna lite fler. Efter en lyckad kväll önskade vi 
varandra en god jul!  
 

Arrangemangsmatris för aktivitetsåret 2019 
Nedan visas distriktets alla arrangemang och aktiviteter. Matrisen visar antalet deltagare per 
kår för varje arrangemang.  
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DM 0 7 6 5 2 2 4 0 5 1   32 

Ledarhelg 0 3 6 1 1 0 0 0 3 0   14 

Skåneäventyr 0 27 17 41 9 0 0 0 1 0   95 

Äventyrarhajk  0 5 14 0 7 0 0 0 0 0   26 

Inför FM 0 2 3 0 1 1 0 0 3 0  10 

Julbord 0 10 0 1 3 0 0 0 0 3   17 

 
 

     
 

     

Summa 0 54 46 48 23 3 4 0 12 4  194 
 
 
 
Uppfyllande av mål i arbetsplan för 2019 angående aktivitetsdagar. Målet i arbetsplanen var 
att öka antalet aktivitetsdagar (arrangemangsdeltagare) för kårerna med  5 % vilket nåtts 
med råge under 2019.  

  2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 Förändr 2018 till 2019. 

Summa 111 161 106 131 153 195 27 % 

          
 

 

     

      

  

SKÅNES SCOUTDISTRIKT av 
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 7 



 
Distriktsstyrelsen  
Distriktsstyrelsen som arbetat under året har bestått av: 
 
Cecilia Holmblad ordförande Ekeby 

Jens Olsson kassör Landskrona  

Helena Andersson sekreterare Lund – tom 8 oktober 2019  

Eddie Hecktor ledamot Sösdala  

Ponthus Jessmor ledamot Klippan 
 
Jennifer Ahlbeck ledamot Klippan 
 
 

DS-möten 
Distriktsstyrelsen har under 2019 haft tio stycken protokollförda möten.  
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Kårerna 
På årsmötet 2020 kan vi gratulera vi scoutkåren Lund för att ha gjort den största 
procentuella ökningen i tider där förbundet backar med mycket medlemmar!

 

 
Under året har Scoutkåren i Hästveda lagts ned. Styrelsen har också arbetat med att få 
kontakt med Bjärnums scoutkår och Malmö, Pilen för att se om man antingen ska lägga ner 
kårerna eller göra en nystart. 
 
 
 
 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Förändr. 

Bjärnum 7 8 7 - 8 8 - 

Vikingen, Ekeby 64 72 71 77 82 75 -7 

Fleninge – Ödåkra 72 48 51 54 50 40 -10 

Hästveda 5 5 6 - - - - 

Spejaren, Klippan 53 52 55 69 54 70 +16 

Landskrona 45 40 36 38 42 42 0 

Lund 49 58 59 40 34 47 +13 

Månen, Malmö 65 109 267 285 302 291 -11 

Pilen, Malmö 27 26 33 5 4 1 -3 

Sösdala 26 24 19 30 30 31 +1 

Summa 413 442 604 598 612 605 -7 
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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 fortsatt sitta i 

kommittén och gör ett bra jobb. Eddie Hecktor 

sitter numera i valberedningen i LUFT.  

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.  

SNF:s årsmöte, 1 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 traditions enligt dags för             
kaffe och tårta. 
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Ekonomi  
 

Erhållna bidrag: 

● Region Skåne har under 2019 tilldelat distriktet bidrag om 66 970 kronor. 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 3900 kronor delats ut till Kajsa Thuresson, Ebba 

Thuresson, Matilda Espelund, Linnea Espelund, Max Persson, David Madsen, Kristin 

Svensson och Emma Graesén, alla från Fleninge-Ödåkra, för deras deltagande på 

förbundets utmanarläger Aurora. 

 

● 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 2019 har det ansökts av och beviljats till:  

○ Vikingen, Ekeby för två scouters deltagande i Solvarg 

○ Vikingen, Ekeby för två ledares deltagande i Leda Scouting  

 

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

år för rekryteringsaktiviteter. Under 2019 har endast Sösdala ansökt om bidraget. 

 

● Arrangemangsbidraget är ett bidrag om max 10 000 kronor som varje kår kan söka 

varje år för att genomföra hajker och övernattningar. Under 2019 har det ansökts av 

och beviljats till:  

○ Vikingen, Ekeby (10 000 kr) 

○ Månen, Malmö (10 000 kr) 

 

● Under 2019 kunde kårer söka ett bidrag om 500 kronor för sitt deltagande i årets 

förbundsmöte. Bidraget har sökts av och beviljats till:  

○ Sösdala 

○ Månen, Malmö 

○ Vikingen, Ekeby 

○ Fleninge-Ödåkra 
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Distriktsstyrelsen har ordet! 
 

Under 2019 har vi i distriktsstyrelsen fortsatt arbeta med kommunikationen men nu i form              

av att besöka kårerna för att förstå vad kårerna vill ha av distriktet. Det har varit väldigt                 

trevligt att besöka kårerna och nya idéer har kommit fram under dessa besök. Några hann vi                

testa under 2019 som t ex en äventyrarhajk. Andra får vänta att testas först 2020 som en                 

utmanarträff och paddlingskurs. Det är glädjande att se att antalet aktivitetstillfällen i på             

distriktsarrangemang ökat med 27% under 2019 vilket visar på att det finns en vilja och ett                

engagemang i distriktet vilket gör det kul att sitta i distriktsstyrelsen.  

2018 satsade vi en del på att få till samarbetet med resten av skånedistrikten. Under 2019                

har vi satsat på att få till samarbete med framförallt Kronoberg-Blekinge scoutdistrikt med             

vilka vi delar verksamhetsutvecklare.  

Tyvärr har vi under året fått arbeta en del med nedläggning av kårer. Nu tittar vi på hur vi ska                    

kunna få fler medlemmar och starta ny verksamhet. För vi vill ju att fler barn och unga ska                  

kunna ta del av vår fantastiska verksamhet och gemenskap. Så gå hem fundera hur kan vi                

hemma hos er få mer verksamhet för fler barn och unga, är det en spåraravdelning till i                 

grannbyn, familjescouting eller hur ser det ut just hos er? 

 

 
 

Cecilia Holmblad Jens Olsson  
Ordförande Kassör  

 
 

Eddie Hecktor 
Ledamot 

 
 

 
Ponthus Jessmor Jennifer Ahlbeck 
Ledamot Ledamot 
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Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund 

 

Årsmöteshandlingar 2020 
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Motioner till Distriktsårsmötet  

Verksamhetsbidrag - Sösdala scoutkår  

Sösdala scoutkår upplever att det finns ett behov utav ekonomisk stöttning för att kunna 

bedriva verksamhet, i vårt fall familjescouting. Scouterna är till för alla men medlemsavgifter 

och bidrag är idag inte anpassade för scouter under 6 år. Det resulterar i negativt resultat vid 

den här typen av verksamhet eftersom flera av våra scouter är under bidragsberättigad 

ålder.  

 

Sösdala scoutkår föreslår distriktsårsmötet besluta 

att ett verksamhetsbidrag införs till distriktets kårer 

att summan per kår och år fastställs till 3000 kr 

att ansökan sker en gång per år 

att ansökan sker skriftligen mot redovisande av verksamhet 

att bidraget kan utbetalas löpande under året 

att ansökan ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 30/11–20 

 

Distriktsstyrelsens svar: 
Distriktsstyrelsen stödjer tanken med motionen att det ska vara möjligt ekonomiskt att 

bedriva verksamhet för barn under 6 år utan att gå ekonomiskt back. Vi ser också att 

familjescouting kan vara en bra typ av verksamhet att utveckla för en del kårer.  

Men för ett par år sedan så arbetade styrelsen om formerna för bidrag från generella till mer 

riktade mot verksamhet, bland annat infördes upplevelse potten och andra bidrag som 

uppmuntrar aktivitet. Styrelsen gillar att kårerna och medlemmarna söker bidrag och 

kommer fortsätta uppmuntra till detta genom information.  

Styrelsen har lagt ett eget förslag som stöttar just familjescouting då vi ser det som en bra 

utveckling av verksamheten som kan ge fler medlemmar. Ett generellt stöd ser vi inte ger fler 

medlemmar.  

Distriktsstyrelsen föreslår därför 
 

att motionen avslås  
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Distriktsstyrelsens förslag 

Förslag nr 1 

 

Kårernas verksamhetsberättelser för 2020 

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 2020 bör vara distriktsstyrelsen tillhanda 
senast den 1 mars 2021, 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 2021 och preliminärt för DM 2022 

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 2021 års DM till Sösdala 
 

Att preliminärt förlägga 2022 års DM till Klippan 

 

SKÅNES SCOUTDISTRIKT av 
NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 15 



 
 

Förslag nr 3  

Arbetsplan 2020 
 

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 2020 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    2020 jämfört med 2019 
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att   ‘äinte ha några vilande kårer i distriktet till utgången av 2020. 
 

att öka antalet medlemmar i distriktet med 10%  

 

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 

❖ 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 
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Förslag nr 4 
 

Arrangemangsplan 2020 
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 2020                
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 22 Distriktsårsmöte Malmö 

mars 22 eBas-utbildning Malmö 

Äventyrarhajk Skåne 

april 14 Hållbarhet i scoutkåren Helsingborg 

maj 1 – 3 Paddling Utmanare o Ledare Emån 

maj 16 Lokal framtidsträff Kristianstad 

juni 26-28 Utmanarhajk Skåneleden 

juli 9 – 16 Förbundsläger NSF – Frejd Ransberg 

aug 29 – 30 Utbildningshelg Kronoberg-Blekinge/Skåne  

höst Månugglan Alvesta 

sept 13 Ledardag i naturen  

sept 26 – 27 Skåneäventyret Wressel 

nov 11 Inför demokratijamboree Landskrona  

nov 20 – 22 Demokratijamboree Västerås  

nov 28 Julavslutning för ledare  

 

2021 

mars 28 DM Alla  
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

 
att fastställa ovanstående arrangemangsplan 

 

 

Förslag nr 5 
 

Preliminär arrangemangsplan 2021 
Arrangemang där distriktet eller distriktets kårer står som arrangör är i fet stil. 

2021 

våren Äventyrshajk 

Utmanaraktivitet  

juni Ledaraktivitet  

juli Nationell Jamboree Norra åsum  

september Skåneäventyr  

oktober Halvårsmöte/inför FM Malmö 

30-31 Oktober FM - Mölnlycke  

december Julavslutning för ledare  

2022 

mars 28 Distriktsårsmöte   

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 

att fastställa ovanstående arrangemangsplan 
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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 
 
 
 
 

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 2019 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 2020 
 

att kårer erlägger distriktsavgift för sitt medlemsantal 2020-12-31 
 

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

att distriktsavgiften faktureras och skall vara erlagd senast 2021-02-28 
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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 2020 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.  
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Förslag nr 12 
 

Familjescouting  
Distriktsstyrelsen har under året sett att en kår i distriktet går med stort minusresultat 

ekonomiskt pga att man har medlemmar i ”fel” ålder. Detta gör oss oroliga och i tider av 

fokusering på medlemsutvecklingen vill vi vända trenden. Distriktsstyrelsen vill med detta 

förslag ge distriktets kårer möjlighet att satsa på olika former av familjescouting utan att 

behöva oroa sig för att inte få ekonomin att gå ihop. Den föreslagna bidragsnivån för varje 

tillfälle är baserad som en grund för att matcha det bidraget som en genomsnittlig kår kan få 

per medlem/gång för sina möten.  

Distriktsstyrelsen behöver dock se över hur vi ska hantera detta för att minska den 

administration det kan tillföra kårerna. Detta är något vi tror vi kan arbeta ut under andra 

kvartalet 2020 och publicera för kårerna under sommaren inför höstterminen.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

 
Att ett familjescouting bidrag införs till distriktets kårer  

Att kravet är att medlemmen är i ålder 4-6 år, medlem i kåren och registrerad i eBas  

Att beloppet per gång och medlem fastställs till 30 kr  

Att kåren kan beviljas maximalt 4000 kr från Familjescouting och år  

Att ansökan ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 2020-12-31  

Att ansökan behandlas på nästa distriktsstyrelsemöte  i januari 

Att distriktsstyrelsen får i uppdrag att sätta upp ramar gällande vad som ska ingå i en 

ansökan  

Att distriktsstyrelsen informerar kårerna i distriktet om detta senast 2020-05-31  
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Förslag nr 12  

2020 års budgetförslag för Skånes Scoutdistrikt av NSF 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
 
att anta Distriktsstyrelsens förslag till budget för 2020 
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Förslag nr 13 

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 
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