
 
 

 

         Västgöta Södra Scoutdistrikt 

Höststämma 
29 oktober 2022 kl. 10.00, Alingsås 

 
 
 

Distriktets medlemmar hälsas välkomna till Västgöta Södra Scoutdistrikt årsmöte 
den 29 oktober 2022. Årsmötet hålls i Alingsås Noltorpskyrkan, Klämmavägen 8 
Alingsås 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 23 oktober då vi kommer bjuda på mat. 
Anmälan hittas på vår hemsida. 
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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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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 103 59 5 

Alströmer, Scoutkåren 1 0 0 

Ansgars scoutkår Gällstad 81 66 4 

Bjärke scoutkår 106 80 5 

Bollebygds scoutkår 90 55 4 

Borås KM 13 1 0 

Brämhult scoutkår 51 21 4 

Dalsjöfors scoutkår 159 95 6 

Fristad KM 74 54 4 

Gäsene scoutkår 69 48 4 

Herrljunga scoutkår 123 88 5 

Hindås 81 50 4 

Horreds scoutkår 18 15 3 

Länghems scoutkår 48 37 3 

S:t Örjans scoutkår 155 102 6 

Sandareds scoutkår 140 89 5 

Sexdrega scoutkår 37 23 3 

Stora Lundby scoutkår 113 68 5 

Svenljunga scoutkår 78 49 4 

Tollereds scoutkår 135 69 5 

Tranemo scoutkår 34 21 3 

Viskafors scoutkår 18 14 3 

Vårgårda scoutkår 50 33 3 

 Totalt antal ombud 88 
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Verksamhetsplan 2023  
 
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 kommunikation och 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 
- 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 det team i Västgöta Södra Scoutdistrikt som planerar och genomför 
aktiviteter för distriktets utmanare och roverscouter. 
 
RoUter är ett team som består av Utmanare och Roverscouter och vars uppgift är 
att planera och arrangera hajker och aktiviteter för andra Utmanare och 
Roverscouter. 
 
Teamet RoUter planerar för 2023 
RoUter planerar inför verksamhetsåret 2023 att genomföra de årliga 
arrangemangen U.N.T.S & Myshajken. Utöver dessa arrangemang planerar RoUter 
att anordna minst en ytterligare hajk men även flera mindre aktiviteter. 
 
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 höststämman 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 2023 att:  

• Planera och genomföra äventyret på Apelhult under våren.  
• Planera och genomföra Du-o-knopen i samarbete med en av distriktets 

kårer. 
• Planera och genomföra en ledarvårdsaktivitet. 
• 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. 

• Vid behov rekrytera nya medlemmar för att utveckla och bredda teamets 
kompetens. 

• I samarbete med Apelhultsteamet planera anläggningen av en hinderbana på 
Apelhult 

 
Apelhultsteamet 
Apelhultsteamet har som uppgift i scoutdistriktet att förvalta och bidraga till 
lägergårdens framtida utveckling. 
 
Inför år 2023 planeras det bland annat: 

• Markarbeten och dränering kring byggnaderna 
• Ta fram en ny skogsbruksplan 
• Slanförrådet med dusch, skall färdigställas 
• Öka teamets kompetens för motorsåg och då utbilda två personer för röjsåg 

(RA) 
• Rusta upp eldplatserna kring vindskydden, klockstugan och lägerbålsängen 

med nya sittbäknar och eldplatser av hållbarare material. 
• Fortsatt utreda toaletter och avlopp på gården 
• Tillsammans med Vera med uppförandet av hinderbanor i anslutning till 

gården. 
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Budget 
Styrelsen föreslår en budget med minusresultat för år 2023. Vi ser att framförallt 
driftskostnaderna för Apelhult kommer vara högre utifrån nuvarande omvärldsläge 
med höga elpriser. En annan förändring som skett jämfört med 2022 är att hyran 
på Örjans hus är högre. Då ingen förändring har skett sedan 2007 blev 
hyresökningen något högre än bara en indexuppräkning. 
 
Styrelsen föreslår medlemsavgiften för 2023 till 26 kr, vilket innebär oförändrad 
avgift i förhållande till 2022. Dock ser styrelsen att det kan finnas behov av att öka 
avgiften från 2024. Skulle detta vara aktuellt kommer information med föreslagen 
ny avgift gå ut under våren. 
 
  



Västgöta Södra Scoutdistrikt  
          Årsmöte 29 oktober 2022, Handlingar 

 
 

8 
 

 Intäkt   Kostnad 
Styrelsen 

Medlemsavgifter           46 000 kr  Hyra Örjanshus       15 620 kr  
Regionsbidrag           200 000 kr  Expedition    5 000 kr  
Webshop             5 000 kr  Webshop och IT     20 000 kr  
Deltagaravg.           10 000 kr  Årsmöte/Stämma  15 000 kr  
  Inventarier 10 000 kr             
  Styrelse 7 000 kr 
  Distriktsaktiva         15 000 kr  
  Nationella- och regionalamöte    5 000 kr  
  Kanslitjänster (Sensus)        45 000 kr  
  Bokföringstjänster       20 000 kr  
  Bidrag/Gåvor       15 000 kr  
Diverse inkomster               3 000 kr  Diverse kostnader        5 000 kr  
Summa styrelsen            254 000 kr             187 620 kr 
    

Apelhultsteamet 
Extern hyra          100 000 kr  Drift 150 000 kr  
Intern hyra     - kr  Underhåll             25 000 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          354 000 kr  SUMMA KOSTNADER       409 620 kr  
    
Finansiella intäkter              1 000 kr  Finansiella kostnader              1 000 kr  

TOTALT RESULTAT 
                 

        -55 620 kr    
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Valberedningens förslag 
 
Mötesfunktionärer: 
 
Mötesordförande: 
Daniel Baggöe-Larsen  Sandareds scoutkår     34 år 
 
Mötessekreterare: 
Elizabeth Nilsson  S:t Örjans scoutkår Borås    33 år 
 
Justerare tillika rösträknare 
Jonas Hellman   Svenljunga scoutkår     29 år 
Bengt Gutfeldt   S:t Örjans scoutkår Borås    58 år 
 
 
Distriktsstyrelsen: 
 
Distriktsordförande: 
Alfred Nordh   Dalsjöfors scoutkår  Nyval 1 år  24 år 
 
Vice distriktsordförande: 
Johan Hedén   Viskafors scoutkår  Omval 1 år  24 år 
 
Ledamöter  
Christofer Johansson  Svenljunga scoutkår  Omval 2 år  44 år  
Henrik Arvidsson   Ansgars scoutkår Gällstad Omval 2 år  44 år  
Linnea Holm   Herrljunga scoutkår   Omval 2 år  36 år  
Monika Andersson  Gäsene scoutkår  Nyval 2 år  57 år 
 
Ledamöter med ett års mandatperiod kvar: 
Tove Ekelund    Dalsjöfors scoutkår     26 år 
Markus Morén   Bollebygds scoutkår     29 år 
Mikael Hedén   Viskafors scoutkår     56 år 
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Övriga distriktsfunktionärer 
 
Revisorer: 
Per Jonzén   Tollereds scoutkår  Omval 1 år  65 år 
Lars-Gunnar Karlander S:t Örjans scoutkår  Omval 1 år  70 år 
 
Revisorssuppleanter: 
Michael Nilsson  S:t Örjans scoutkår  Omval 1 år  69 år 
Andreas Larsson  S:t Örjans scoutkår  Omval 1 år  49 år 
 
Kommande års valberedning: 
Kristina Gutfeldt  S:t Örjans scoutkår  Sammankallande  
Erik Johnson    Brämhult scoutkår   
Johan Cammersand  Herrljunga scoutkår     
Magnus Lilliecrona  Horreds scoutkår 
Åza Rydberg   Bollebygds scoutkår 
Mikael Karlsson  Tranemo scoutkår   
 
Värdkår för Höststämma 2023: 
Vårgårda scoutkår 
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Proposition – Valberedningens sammansättning 
 
Vid höststämman 2019 antogs en treårsplan för hur nominering till 
valberedningen skulle ske. Varje kår i distriktet blev ålagd att nominera 
en person till valberedningen en gång under en treårsperiod. 
Distriktsstyrelsen anser att upplägget har fungerat väl och föreslår 
stämman att anta samma plan för de kommande tre åren. Indelningen är 
baserad på kårernas geografiska läge, antal medlemmar samt tidigare 
distriktstillhörighet.    
   

Distriktsstyrelsen föreslår stämman: 

• Att distriktets kårer enligt förslaget nominerar en person till 
ledamot i valberedningen och meddelar detta till sittande valberedning 
enligt stadgarna.   
• Att kårens ordförande nomineras till ledamot i valberedning om 

inget namn inkommit till valberedningen.   
• Att sammankallande ledamot kommer från den kår med flest antal 

medlemmar vid föregående årsskifte om ej valberedningen har ett annat 
förslag.   
   

Väljs 2023  Väljs 2024  Väljs 2025  
Alingsås scoutkår   Bjärke scoutkår  Herrljunga scoutkår   
Gäsene scoutkår   Vårgårda scoutkår   Borås KM   

Dalsjöfors scoutkår   Fristad KM   Brämhult scoutkår   

Viskafors scoutkår   Sandareds scoutkår    S:t Örjans scoutkår 
Borås   

Hindås scoutkår   Tollereds scoutkår  Horreds scoutkår   
Stora Lundby 

scoutkår   Länghems scoutkår  Bollebygds scoutkår   

Sexdrega scoutkår   Svenljunga scoutkår  Tranemo scoutkår   
Ansgars scoutkår 

Gällstad         
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Diskussionspunkt – Toaletter och avlopp på Apelhult  
  
Toaletterna på Apelhult behöver på några års sikt bytas ut. Toaletterna 
på ängarna är i dåligt skick och avloppet kopplat till vattentoaletterna 
riskerar att underkännas av kommunen då de inte uppfyller alla krav fullt 
ut. Apelhultsteamet har påbörjat arbetet med att undersöka vilka 
lösningar för toaletter och avlopp som är möjliga och hållbara.  
  
Detta kommer att vara en lång process som än så länge bara är i 
startgroparna och som också är den del av ett större strategi- och 
visionsarbete kring Apelhult. Det är någonting som kommer att kosta 
mycket pengar och som kan innebära förändringar i hur vår lägergård ser 
ut och används.  
  
Med tanke på detta så vill vi vara transparanta med vad som är på gång i 
distriktet och på Apelhult. Vi vill samtidigt samla in era tankar och 
erfarenheter samt ge er en möjlighet att ställa frågor som vi svarar på så 
gott vi kan. Representanter från Apelhultsteamet kommer att finnas på 
påverkanstorget och föra den här diskussionen.  


