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Västgöta Södra Scoutdistrikt 

Höststämma 
9 oktober 2021 kl. 10.00, Dalsjöfors 

 
 

 
Distriktets medlemmar hälsas välkomna till Västgöta Södra Scoutdistrikt årsmöte 

den 9 oktober 2021. Årsmötet hålls i Dalsjöfors Folkets Park, Storgatan 71, 
Dalsjöfors, kl: 10:00. Incheckningen för ombud är öppen kl. 09:30 – 10:00 och sker 

kårvis med ifylld lista där kårens ombud står med och som är underskriven av 
kårordförande. 

 

Glöm inte att ta med listan och lämna in som underlag för röstlängden! 
Listan finns att hämta på www.vastgotascout.se. 

 
Vi önskar er anmälan senast den 2 oktober då vi kommer bjuda på mat. 

Anmälan hittas på vår hemsida. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

http://www.vastgotascout.se/
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Dagordning 
1. Årsmötet öppnas 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
5. Fastställande av röstlängden 
6. Fråga om årsmötets behörigen sammankallats 
7. Fastställande av dagordning 
8. Behandling av motioner och propositioner till årsmötet 
9. Fastställande av verksamhetsplan 
10. Fastställande av medlemsavgift och budget 
11. Val av distriktsordförande och vice distriktsordförande 
12. Val av ledamöter 
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
14. Val av sammankallande och övriga ledamöter i valberedning 
15. Värd för nästa årsmöte 
16. Övriga ärenden och rapporter 
17. Årsmötet avslutas  
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Röstlängd 
Årsmötet består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med 
minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett 
ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska 
vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens 
medlemsantal den 31 december föregående kalenderår. 

 

Kår Antal Under 26 Antal 

Alingsås scoutkår 99 55 4 

Alströmer, Scoutkåren 1 0 0 

Ansgars scoutkår Gällstad 84 68 4 

Bjärke scoutkår 83 64 4 

Bollebygds scoutkår 76 45 4 

Borås KM 14 2 3 

Brämhult scoutkår 68 29 4 

Dalsjöfors scoutkår 159 95 6 

Fristad KM 54 35 4 

Gäsene scoutkår 61 40 4 

Herrljunga scoutkår 113 81 5 

Hindås 87 50 4 

Horreds scoutkår 19 15 3 

Länghems scoutkår 51 38 4 

S:t Örjans scoutkår 153 98 6 

Sandareds scoutkår 138 84 5 

Sexdrega scoutkår 41 27   3 

Stora Lundby scoutkår 108 62 5 

Svenljunga scoutkår 79 50 4 

Tollereds scoutkår 141 78 5 

Tranemo scoutkår 23 13 3 

Viskafors scoutkår 22 17 3 

Vårgårda scoutkår 52 34 4 

 Totalt antal ombud 91 
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Verksamhetsplan 2022  
 
Västgöta södra scoutdistrikt (distriktet) består av 23 kårer och cirka 1700 scouter i 
alla åldrar. Distriktet är medlemmarnas organisation. Medlemmarna, genom 
stämman, beslutar om vad distriktet ska göra under året genom att bestämma en 
verksamhetsplan och budget. Medlemmarna väljer också en styrelse som ska arbeta 
för att förverkliga verksamhetsplanen och budgeten. 
 
Distriktets syfte är att sammanbinda och utveckla dess medlemmar genom 
utmanande och roliga aktiviteter. Det är genom att arbeta tillsammans, över 
kårgränserna, som vi kan uppnå distriktets syfte. Utöver syftet finns även mål som 
ska vara ledande i distriktets arbete. 

- Distriktet ska: 
o öka allas engagemang och delaktighet i vår demokratiska 

beslutsprocess  
o skapa en ”vi-anda” mellan distriktets kårer samt mellan distrikt och 

kårerna  
o ge medlemmar möjlighet till personlig utveckling  
o vara en aktiv länk mellan Scouterna och distriktets kårer  

 
Genom verksamhetsplanens aktiviteter kan distriktet uppnå målen. 

 

Styrelsen  
Distriktets styrelse har ett övergripande ansvar för distriktets målsättning, 
utveckling, verksamhetsplan och budget. Styrelsen ska stötta och samordna 
distriktets kårer där det finns behov. Detta sker bland annat via 
kårordförandeträffar. Styrelsen ska samarbeta med Scouterna, de övriga distrikten i 
vår region och Sensus och även kunna vara länken mellan dessa och distriktets 
kårer. 
 
Styrelsen ansvarar för att förvalta distriktets ekonomi på ett ändamålsenligt, korrekt 
och effektivt sätt. Detta inkluderar ansvar för att ansöka om bidrag. 
 
Styrelsen ansvarar även för övergripande administration och till sin hjälp har 
styrelsen en administratör på Sensus som stöttar i frågor såsom posthantering, 
bokningar, fakturering av Apelhult och allmänna frågor. 
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Teamen 
Till sin hjälp i detta arbete har styrelsen ett antal team som arbetar med olika frågor 
inom distriktets organisation. Styrelsen ansvarar för att stötta teamen i deras arbete 
samt i rekryteringen av nya medlemmar till teamen. Teamen är: 

- RoUter 
- Vera 
- Information (vilande) 
- Apelhult 

 

Verksamhetsinriktning  
Tillsammans ska styrelsen och teamen: 

- Anordna och stimulera deltagande i distriktets aktiviteter 
- Stimulera kåröverskridande aktiviteter inom och utanför distriktet 
- Genom samarbete skapa aktiviteter med andra distrikt 

 
Teamet RoUter  
RoUter är ett team i Västgöta Södra Scoutdistrikt som består av Utmanare och 
Roverscouter. RoUters uppgift är att planera och arrangera hajker och aktiviteter 
för Utmanare och Roverscouter. 
 
RoUter letar hela tiden efter nya medlemmar så om du tillhör RoUters målgrupp 
och är intresserad av att vara med i Teamet så kan du höra av dig till någon i 
RoUter eller maila till router@vastgotascout.se. 
 

Teamet RoUter planerar för 2022 
Under verksamhetsåret 2022 har RoUter som förhoppning att återigen kunna 
arrangera 3 arrangemang där 2 av arrangemang är: 
 
U.N.T.S - ett arrangemang för 3:e års äventyrare, Utmanare och Roverscouter som 
hålls i samband med Äventyret. Under U.N.T.S genomförs olika aktiviteter och 
tävlingar utefter ett hemligt tema på bokstaven S. 
 
Myshajken - Arrangeras i samband med Årsmötet där alla Utmanare och 
Roverscouter, som vill, samlas för att umgås och deltaga i diverse aktiviteter innan 
kvällen kommer och allt lugnar sig. 
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VERA-teamet 
VERA-teamet ska skapa en ”vi-anda” mellan kårerna i distriktet och erbjuda 
äventyr, gemenskap och utbildningar för alla distriktets scouter och ledare. Två 
stående arrangemang som VERA arrangerar är Äventyret på Apelhult under 
vårterminen och Du-o-knopen under hösten.  

 

Teamet VERA planerar för 2022 att:  
• Planera och genomföra en hajk med äventyrstema under våren.  

• Planera och genomföra, tillsammans med distriktets kårer, en höstaktivitet 
för scouter i alla åldrar.  

• Fortsätta att utveckla programaktiviteter på Apelhult.  

• Stödja intresse och/eller behovsutbildning för distriktets kårer.  

• Stödja kårer vid arrangemang som rör hela distriktet genom exempelvis 
utlåning av material. Teamet kan även stötta med tips och idéer om vad man 
kan göra för att öka samverkan mellan kårer.  

• Teamet avser att vid behov rekrytera medlemmar för att kunna utveckla och 
bredda teamets kompetens.  

• Söka lämpliga utbildningar för att få inspiration till kommande arrangemang.  

• Anpassa de aktiviteter som arrangeras efter rådande restriktioner från 
folkhälsomyndigheten 

 
Informationsteamet 
De uppgifter som legat på informationsteamet kommer att genomföras av 
ledamöter i styrelsen. Scoutlövet kommer inte att ges ut då det under en längre 
period varit svårt att rekrytera till teamet och krävt ett stort arbete för att få ihop 
underlag till en tidning. 
 

Apelhultsteamet 
Apelhultsteamet har som uppgift i scoutdistriktet att förvalta och bidraga till 
lägergårdens framtida utveckling. 
Inför år 2022 planeras det bland annat: 

• Allmän upprustning och utveckling av de olika eldstäderna med sittplatser 

• Gårdsytor, vägar och div stigar upprustas 

• Upprustning av vindskydden i seniorbyn 

• Sjöparkeringen upprustning staket/avgränsningar 

• Fortsatt arbete kring framtida toalett och gråvattenhantering 
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Budget 
Styrelsen föreslår en budget med minusresultat för år 2022. Då få aktiviteter 
genomförts 2021 är det oklart hur mycket distriktet får i bidrag från Västra 
Götalandsregionen vilket drar ner intäkterna. Utöver nedan föreslagen budget 
föreslår styrelsen att 100 000 kr tas ut ur arrangemangsfonden för aktiviteter såsom 
att bygga en hinderbana och extra aktiviteter under Äventyret då Apelhult firar 40 
år 2022. Även 100 000 kr föreslås tas ur Apelhultsfonden för att använda till bland 
annat upprustning av vindskydd och upprustning av ytor. 
 
Föreslagen medlemsavgift för 2022 är föreslagen till 26 kr, vilket innebär 
oförändrad avgift i förhållande till 2022. 
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 Intäkt   Kostnad 

Styrelsen 

Medlemsavgifter              38 000 kr  Hyra Örjanshus       16 000 kr  

Regionsbidrag            100 000 kr  Expedition    23 000 kr  

Webshop                2 000 kr  Webshop och IT     35 000 kr  

Deltagaravg.              10 000 kr  Årsmöte/Stämma  15 000 kr  

  Inventarier 10 000 kr             

  Styrelse 10 000 kr 

  Distriktsaktiva         15 000 kr  

  Nationella- och regionalamöte    30 000 kr  

  Kanslitjänster (Sensus)        45 000 kr  

  Bokföringstjänster       20 000 kr  

  Bidrag/Gåvor       15 000 kr  

Diverse inkomster 
                         - 

kr  Diverse kostnader        5 000 kr  

Summa styrelsen            150 000 kr             239 000 kr 

    

Apelhultsteamet 

Extern hyra            100 000 kr  Drift och underhåll 113 000 kr  

Intern hyra     - kr  Investeringar                      - kr 

Summa Apelhultsteamet            100 000 kr  Summa Apelhultsteamet            113 000 kr  

    

VERA 
                         - 

kr  VERA              22 000 kr  

    

 RoUter  
                         - 

kr   RoUter               22 000 kr  

    

Valberedningen 
                         - 

kr  Valberedningen                2 000 kr  

    

SUMMA INTÄKTER           250 000 kr  SUMMA KOSTNADER       398 000 kr  

    

Finansiella intäkter               1 000 kr  Finansiella kostnader                1 000 kr  

TOTALT RESULTAT 
                 

        -148 000 kr    
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Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår följande val till styrelsen: 
 

Ordförande: 
Theresa Lomar-Ahlberg  Sandareds scoutkår  Omval 1 år  

 

Vice ordförande: 
Johan Hedén    Viskafors scoutkår  Omval 1 år 
 

Ledamöter: 
Tove Ekelund    Dalsjöfors scoutkår  Omval 2 år 
Markus Morén   Bollebygds scoutkår Omval 2 år 
Mikael Hedén   Viskafors scoutkår  Omval 2 år 
 

Ledamöter med ett års mandatperiod kvar: 
Alfred Nordh   Dalsjöfors scoutkår  
Christofer Johansson  Svenljunga scoutkår 
Henrik Arvidsson    Ansgars scoutkår Gällstad 
Linnea Holm   Herrljunga scoutkår 
 

Revisorer: 
Per Jonzén    Tollereds scoutkår  Omval 1 år 
Lars-Gunnar Karlander  S:t Örjans scoutkår  Omval 1 år 
 

Revisorssuppleanter: 
Michael Nilsson   S:t Örjans scoutkår  Omval 1 år 
Andreas Larsson   S:t Örjans scoutkår  Omval 1 år 
 

Värd för höststämman 2022: 
Alingsås Scoutkår 


