
Minnesanteckningar 2022-11-06 

Medlemsmöte GWCS, Distrikt Skåne 

Plats: Harlösa byahus 
 

 

1. Mötet öppnas 
DO Jimmi Tingstedt öppnade mötet och hälsar alla 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 att just nu finns det 58234,43 kr på kontot. Kostnaden för 
flaggorna på 8049 kr är betalda. Man har även sålt lite flaggor nu under hösten.  
 
6a. Information från huvudstyrelsen  
Thomas IR informerade: 

 man försöker ordna medlemskort till de som ej får ett GWEF-kort (de som inte 
äger en Guldwinge). 

 Det finns nu en punkt på hemsidan som heter nytt från styrelsen så man 
lättare kan följa vad som händer.  

 Ingen har än tagit på sig att hålla i internationella träffen 2023. 

 Håkan Johansson träffkoordinator har avgått ut huvudstyrelsen med 
omedelbar verkan.   

 
6b. Nya medlemsregistret 
Angeloinformerade om att alla som är medlemmar måsta ha en egen mailadress. 
Man kan inte ha samma som någon annan i GWCS som till exempel i sin familj dela 
på en mail.  
Har man inte fått något mail så att man kan logga in och föra in uppgifter samt betala 
sin medlemsavgift. Kontakta Angelo. Just nu är det 60 personer som inte angett 
mailadress eller som har samma som någon annan.  
 
7. Vad vill vi med 2023 
Kaj har kollat på en runda till Bolmenfisk och har det som förslag till vårrunda. 
Ett annat förslag som inkommit är en Blekingerunda på sommaren.  
En runda runt Vättern har också efterfrågats.  
En efterfest för de som hjälpt till på nationella träffen 2022 kommer hållas i vår.  
  



8. Hemsidan  
Det har framkommit att klockslagen ej hamnat rätt i aktivitetskalendern samt 
dagordningen har hamnat i DO-spalten.  Jimmi och Natalie kollar upp.  
 
9. Miniträff 
Vi har Hyllaträffen helgen v 8 24-26 februari. Där vi håller medlemsmöte på lördagen. 
Det är även planerat för en miniträff i Degeberga helgen efter midsommar. Mer info 
kommer.  
  
10. Julbord. 
Julbordet är bokat till 19/11 i Skillinge scoutstuga där det även finns 25 bäddar för 
övernattning. Knytkalas. Carita återkommer om vad man ska ordna och ta med. 34 
personer anmälda.   
 
11. Valberednig GWCS skåne 
Jimmi DO informerade efterfrågar fler personer. Ber medlemmarna söka efter lämplig 
person/personer. Inkom med förslag till styrelsen. Av de personerna som var med på 
mötet fanns inga intresserade.   
 
12. Aktivitetsamordnare 
Jimmi DO efterfrågar om det finns behov av en aktivitetssamordnare, någon man 
vänder sig till som hjälper till att det som efterfrågas tas tillvara på. Medlemmarna på 
mötet tycker att det fungerar bra som det är idag. Jimmi önskar att medlemmar 
inkommer med inte bara önskemål om till exempel plats att vara på eller träffas utan 
även då att man får en kontaktperson dit då det inte alltid är så lätt för styrelsen att 
ordna och leta upp kontakter.  
 
11. Medlemsantal 
Medlemsantalet i Sverige är det 868 medlemmar. Distrikt Skåne har i dagsläget 152  
medlemmar. 
 
12. Nästa möte 
Nästa möte är årsmötet som äger rum på Svea Retaurang och bar 29 januari 2023. 
Tid återkommer vi med.   
 
13. Övrigt 
Guldklimpen 
Ny materialinsamlare till Guldklimpen behövs för 2023. Med detta menas att det är till 
denna person materialet skickas som sedan denna skickar vidare till de som gör 
tidningen. Ingen av medlemmarna på mötet är intresserade av positionen.  
 
Mötet avslutas. 
 
 
Charlott Tingstedt   Jimmi Tingstedt 
Sekreterare    Ordförande  


