
Minnesanteckningar 2022-09-03 

Medlemsmöte GWCS, Distrikt Skåne 

Plats: Rökeriet, Åhus 
 

 

1. Mötet öppnas 
DO Jimmi Tingstedt öppnade mötet. Till mötet har en ny medlem kommit, Jesper han 
hade även med sig sin son Milo, välkomna.  
 
2. Dagordning 
Dagordningen har skickats ut på mail till alla medlemmar i förväg. Den finns även 
upplagd på GWCS hemsida i PDF-format. Godkänns. 
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkändes. 

 
4. Godkännande för korttagning (hemsidan) 
Godkändes av närvarande medlemmar.  
 
5. Ekonomi 
Carita informerade om att vi i skåne nu har 65334,83 på kontot. Carita informerar 
också om att det finns t-shirtar och flaggor till försäljning.  
 
6. Information från huvudstyrelsen  
DO Jimmi informerar om att vi tyvärr inte har med någon på mötet idag som sitter i 
huvudstyrelsen som kan informera. Jimmi informerr om att huvudstyrelsen har 
upphandlat ett nytt medlemssystem.  
 
7. Nationella träffen 
DO Jimmi informerade om att vi har fått mycket positiv feedback på träffen. Alla 
distrikten var mycket nöjda. Bra planerande och detta tackar vi speciellt de som varit 
med och hjälpt till för. Utan dessa medlemmar hade träffen inte kunnat genomföras. 
Budget för Nationella träffen har blivit godkänd. Resultatet blir 40079.90 kr i vinst 
med avdrag för hedersmedlemmar och klubbshopen och anordnandet så gick det 
19139.95 tillbaka till huvudstyrelsen.  
 
Till miniträffen nästa år ska vi tänka på elen så att folk har med sig godkända kablar 
för utomhuscamping. 
 
Vi kommer att hålla en fest under våren-april 2023 för de som hjälpt till på nationella 
träffen 2022, då alla som hjälpt till betalat fullt träffpris. Inbjudan kommer längre fram.    



8. Julbord. 
Julbordet är bokat till 19/11. Vi lägger ut en blänkare på hemsidan och facebook att 
reservera detta datum. Julbordet kommer vara i Skillinge scoutstuga där det även 
finns 25 bäddar för övernattning.  
 
9. Höstrundan 
Bosse ordnar rundtur. Datum blir 24/9. Bosse återkommer om tid och plats.  
 
10. Årsmöte/stämma 
Jimmi informerar om att vi håller på och försöker lösa plats att vara på för 
årsstämman. Har för tillfället två eventuella alternativ, 1 en ny plats i Lomma 
alternativt nummer 2 att vi kollar med Svedala. Återkommer med datum och plats så 
snart vi kan.  
 
11. Medlemsantal 
Medlemsantalet i Sverige är 865 st. Distrikt Skåne har i dagsläget 150 st medlemmar. 
 
12. Nästa möte 
Nästa möte är i Helsingborg hos Plattis 2022-10-02.  
 
13. Övrigt 
Rökeriträffen 
Då deltagandet på årets rökeriträff samt medlemsmöte var mycket lågt, togs 
diskussion om rökeriträffens vara eller inte vara. Då det är många andra träffar och 
sammankomster veckorna innan får vi kanske se över om vi ska lägga träffen ett 
annat datum samt på annan plats eller om vi inte ska ha någon träff alls på denna del 
av året.  
 
Årsplanering 
Önskemål kom in på mötet om att man kommer med en årsplanering på årsmötet där 
man om det inte går att ange plats kanske åtminstone kan gå ut med datum för de 
olika mötena. Blir lättare för folk att planera in dessa då.  DO Jimmi tar med sig 
önskemålen och ska se om vi inte i alla fall kan gå ut med varje termins möten om 
möjligt. 
 
Var ska vi träffas på medlemsmötena 
DO Jimmi önskar få in förslag från medlemmarna om var vi ska träffas och ha våra 
möten. Önskar då även hjälp med arrangerandet av detta av de som kommer med 
förlag eller har möjlighet att förmedla en kontakt man kan vända sig till.   
 
Mötet avslutas. 
 
 
Charlott Tingstedt   Jimmi Tingstedt 
Sekreterare    Ordförande  


