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1 Mötesformalia

1.1 Mötets öppnande

Oliver Sundström förklarar mötet öppnat.

1.2 Fastställande av mötesfunktionärer
Mötet väljer Oliver Sundström till mötesordförande.

Mötet väljer Kriss Andsten till mötessekreterare.

Mötet väljer Christan Svensson och Johan Kannesten till justerare.

1.3 Mötets behörighet

Mötet anser sig vara behörigen kallat.

1.4 Närvaro

Oliver Sundström (ordf.), Johan Kannesten, Carina Johansson, Christian Svensson, Kriss Andsten

1.5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs på plats enligt nedan.



2 Rapporter

2.1 Julspelhelgen
Hela lokalen är bokad. Vi har relativt gott om sovplatser, däremot inte mer än matplats och plats för samkväm för  

mer än 50 deltagare. Julspelhelgen är ofciellt fullbokad. Solvarg sköter kiosken. 

2.2 Kultur Skåne, enkäten
Vi skickade in följande till regionen och kommer delta på mötet den 11/11. 

1. Hur påverkade regelförändringen år 2004 ert bidrag?

Vet ej

Fria kommentarer:

Vi lyckades få in en del åsikter från medlemsbasen, däremot var det lurigt att få tag på någon från tiden innan 2004  
som hade ett bra minne av hur det gamla systemet såg ut. Sverok har överlag varit ganska bra på att anpassa verksamhet  
efter bidragssystem, så det har nog kommit sig naturligt att anpassa verksamheten efter det nuvarande fullt ut, med kort  
övergångsperiod. I och med att organisationen omsätter styrelsen på en två- till treårsbasis är det ganska enkelt att 
komma till stadiet där det "alltid" har varit som det är just nu.

2. Är Region Skånes bidragsregler till Ungdomsorganisationer (år 2004) svåra att tolka?

Ja

Om ja, vad tycker ni är otydligt eller svårtolkat?

Om man inte är ett scoutförbund så måste man helt plötsligt börja tolka om all verksamhet till vad som faller under 
defnitionen för Läger. Det kräver ett visst tolkningsutrymme - tillsammans med det faktum att vi roterar 
förtroendevalda förhållandevis fort (se fråga ett) så blir det gärna så att man gör som förra året för att det var OK då,  
baserat på ett samtal som förrförrförra styrelsen hade med förra eller förrförra handläggaren hos regionen. Det blir en 
onödig risk för missförstånd eller fel. 

Exakt hur pass mycket eller lite koppling det får fnnas med Studieförbund är också oklart. (Region Västra Götaland 
har regler som är väldigt lika Region Skånes (2004 års tappning), där dessa saknar skrivelsen om att samverkan med 
Studieförbund är no-no, så jag misstänker att det fnns något specifkt skäl till att den står med i Skånes regler)

3. Tycker ni att bidragsreglerna ska förändras?

Ja

Om ja, vad tycker ni ska förändras och varför?

* Förtydligande kring vilka aktiviteter som ses som OK

Det är dumt att reglerna är så pass scoutspecifka som i dag.

Vår motsvarighet till scoutläger är aktiviteter där fristående föreningar (alltså medlemsföreningar i andra distrikt, inte  
distrikten själva) organiserar stora events och vi skyfar folk dit medelst buss. Det är aktivitet som har godkänts av 
regionen förr om åren och likheten med scoutläger är väldigt stor, men det är att sträcka defnitionen av läger väldigt 
långt. 

Ett exempel kan vara att man i stället för att exemplifera från läger har ett regelverk som säger att aktiviteter där folk  
träfas minst n timmar kring verksamhet som går i linje med organisationens syfte är OK, förutsatt att man vill behålla  
systemet med verksamhetsdagar.

* Att räkna allt efter verksamhetsdagar leder till onödig administration och är lätt hämmande för  
organisationsutvecklingen.

Ungdomar organiserar sig gärna på andra vis nu än för 15 år sedan. 2004 års regler förutsätter och stöder en ganska 



föråldrad syn på engagemang och träfar. Den beskriver bara delvis dagens verklighet. Det vore intressant att kunna 
stödja exempelvis fasta lokaler och projekt som syftar till att etablera nya former för träfar på ett mer handgripligt vis.

* En möjlighet att samverka med sina medlemsföreningar utan att gå in som huvudman i projekt.

Misstänker att det skiljer sig rätt markant mellan olika organisationer kring hur de är uppbyggda, men i alla fall i  
Sverok är föreningarna väldigt fristående och har egna idéer om hur en slipsten ska dras (bland annat har vi en förening 
som vill starta ett eget förbund).

Vi fck i år pengar (100 000kr) från moderorganisationen som inte var öronmärkta på samma vis som regionens 
pengar. Vi fck ut mer utveckling per krona med pengarna från regionen, i och med att vi själva inte är tvungna att vara 
huvudman för projekten och satsningarna vi stöttar. Det är fortfarande viktigt att distriktet har en löpande koll på hur  
pengarna används, men det är betydligt smidigare att man avtalar hur det ska fungera med föreningen/arna och stöttar  
ett bra initiativ i stället för att tvunget gå in och äga det för att kunna lägga pengar på det. 

Så länge det är en förening (till skillnad från en eller en samling privatpersoner) som handhar projekt så känns det som 
de demokratiska aspekterna och en vettig kontrollfunktion fortfarande bevaras.

* Förtydligande kring personuppgiftsskyddet. Det vore praktiskt om det stod direkt i regelverket hur regionen 
hanterar personuppgifter (speciellt vid fördjupad kontroll). Det vi vill undvika är en risk för att behöva skicka in en  
medlemsmatrikel på våra medlemmars medlemmar till regionen, i och med att den då blir till en ofentlig handling. Det är  
tveksamt om vi ens *får* delge personuppgifterna om de riskerar bli en ofentlig handling, i och med PUL. Vi är säkert 
inte ensamma om den problematiken. 

Just rollspel är kanske inte ett så känsligt område, men för andra förbund - inte minst politiska - kan det vara det och 
det fnns således ett värde i att tydligt avgränsa vilken data som begärs in. Ett exempel på förfarande kan vara att en  
revisionsfrma uppdras utföra granskningen i de fall den ska göras på personbasis men sedan uttryckligen inte delar med 
sig av de specifka personuppgifterna till regionen. 

* Det kan fnnas en god poäng i att inte begränsa regionens bidrag enbart till distriktsorganisationer inom rikstäckande 
moderförbund.

Regionen borde rimligen kunna få ut samma värden genom att stödja även regionala sammanslutningar som kan 
uppfylla samma regler.

4. Hur upplever ni att kontakten med Kultur Skåne har varit sedan år 2004?

Bra

Fria kommentarer och förbättringsförslag: 

Vi har aldrig haft problem att få kontakt med Kultur Skåne när vi tagit initiativet till att kontakta er. Ni känns  
tillgängliga.

5. Hur tycker ni att Kultur Skåne har hanterat handläggningen av ert bidrag?

Mindre bra

Fria kommentarer och förbättringsförslag:

Bra, överlag. Däremot tappade vi bidrag ett år då revisionsfrman som regionen tagit in och Sverok (riks) kansli inte  
lyckades kommunicera fullt ut. Hade vi fått en indikation om att allt inte var grönt i ett tidigt skede hade vi enkelt  
kunnat lösa problemet, nu fck vi inte reda på något innan det redan var klubbat att vi skulle räknas som icke berättigade 
till bidrag för året. Just den hanteringen lämnar lite att önska - men på det stora hela sett är vi nöjda både med hur det  
sköts och att man nu bjuder upp till dialog kring nya regler.

2.3 Bibliotekssatsningen
Carina tar kontakt med Elinebergs bibliotek. Christian tar kontakt med Augustenborgsskolans bibliotek/fritidsgård. 

2.4 Lajv på Helsingborgs bibliotek
Carina hade möte med Helsingborgs bibliotek. Vi kommer behöva hitta samarbetsformer som fungerar. 



3 Beslut

3.1 Uppföljning distriktsbidrag
Vi har gått ut med att vi gör en egen uppföljning av årets bidrag i stället för att kräva in rapporter från de 

projekt/föreningar som fått stöd. En lista upprättas på det interna forumet så ringer vi runt och hör efter hur det har 
gått. Tanken är inte att kräva “solskenshistorier” av folk utan mer att få reda på hur det gått – på riktigt – så vi kan dra  
lärdom och anpassa kommande års verksamhet och stöd. 

Detta bör ske innan riksmötet.

3.2 Årsmöte 2011
Vi behöver se till att årsmötet är mer välbesökt än förra årsmötet, för att få en vettig respresentation och beslut med 

god förankring. 

Det kan fnnas ett värde i att ha årsmöte på hösten/vintern i stället för tidigt under året. Då skulle vi få samma 
fördelar som riks – att man kan planera kommande års verksamhet för hela året, i stället för att ha ett par månader i  
början av året utan spikad verksamhetsplan och budget.

Styrelsen yrkar att
Årsmötet hålls så tidigt som möjligt 2011.
Vi försöker hålla årsmötet i någon välbesökt lokal, gärna i Malmö, gärna i samband med spel.

Carina undersöker lokalmöjligheter. 
Styrelsen författar en motion kring att fytta årsmötet till hösten.

Mötet bifaller alla attsatser. 

3.3 Dokumentation av rutiner
Vi behöver ordna med en checklista och nedteckning av rutiner för distriktets verksamhet. Till en början samlar vi in  

saker som ska skrivas ner via forumet, sedan tar vi en dag väldigt tidigt i början av nästa år, preliminärt fredagen den  
7/1, som viks till planering och dokumentation.

3.4 Spel till nya lokaler
Det är lämpligt att skänka lite spel till distriktets nya lokaler så de kommer igång med sina brädspelssamlingar. 

Styrelsen yrkar att
Vi skänker lämpliga brädspel till Ts-Gaming och Spelens Hus i Malmö.

Mötet bifaller attsatsen.

3.5 GothCon-buss
Om vi för en gångs skull är ute i god tid med att utannonsera en GothCon-buss så kan vi få med information därom i 

konventsfoldern. 

Styrelsen yrkar att
Vi kör en buss till GothCon 2011

Mötet bifaller attsatsen.



Mötesordförande
Oliver Sundström

Mötessekreterare
Kriss Andsten

Justerare
Christan Svensson

Justerare
Johan Kannesten
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