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Välkomna! 
Välkomna till stämma/årsmöte med Göteborgs scoutdistrikt! 
I Göteborgs scoutdistrikt är vi totalt 51 scoutkårer. Vi har mycket verksamhet på olika platser i och runtom 
Göteborg med ungefär totalt 4000 medlemmar. Genom att tillsammans utgöra ett scoutdistrikt skapar vi möjligheter 
för gemensamma aktiviteter för exempelvis utmanare, rover och ledare där fler får träffas, större arrangemang för 
alla, utbildningar som kan vara svåra att få ihop på kåren och vi kan gemensamt ta hand om exempelvis Mandalay 
och Kragenäs. Vi gör helt enkelt sådant som vi gör bäst just tillsammans! 

2014 års stämma/årsmöte kommer först hantera föregående verksamhetsår. Det innebär allt vi gjorde under 2013 
och ekonomin som hör ihop med det. 2013 var första året för vårt gemensamma Göteborgs scoutdistrikt av 
Scouterna och det var väldigt händelserikt och kul att se tillbaka på. Vi kommer sedan också att tillsammans diskutera 
vad vi vill göra under nästa verksamhetsår, 2015. Vi står med alla möjligheter framför oss och det är ju alla 51 kårer 
som bestämmer vad vi ska göra i vårt gemensamma distrikt! 

Tillsammans skapar vi den verksamhet vi vill ha! Vi ser fram emot att ses den 15/11! 

 

Hälsningar, 

Distriktsstyrelsen 
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Kallelse och mötesformalia 
Härmed kallar styrelsen för Göteborgs scoutdistrikt til l  distriktsstämma/årsmöte 
lördagen den 15 november 2014. 

Dag och tid 
Lördagen den 15 november 2014 klockan 10.00-15:00 (incheckning kl. 9.00-9.50) 

Plats 
Fiskebäcks missionskyrka. Adressen är Citrusgatan 16, Västra Frölunda. Närmsta busshållplats är Björnåsgatan dit du 
tar med dig med buss 90 eller 97. 

Deltagande 
Distriktsstämman består av ombud utsedda av distriktets kårer. Enligt Scouternas stadgar 8 kap. § 8.5 har varje 
scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder rätt att utse 3 ombud för de 50 första medlemmarna och 
sedan ytterligare 1 ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar. Scoutkårens ombud har förutom närvaro och 
yttranderätt även förslags- och rösträtt. Alla distriktets medlemmar har närvaro- och yttranderätt.  

Incheckning för ombud 
Incheckningen för ombud är öppen kl. 9.30-9-50. Anmälan sker kårvis och med ifylld lista där kårens ombud står 
med och som är underskriven av kårordförande. Glöm inte ta med listan att lämna in som underlag för röstlängden! 

Handlingar  
Till varje kår i distriktet skickas handlingar i 3 exemplar. Fler exemplar av handlingarna kan hämtas från distriktets 
hemsida www.gbgscout.se. 

Anmälan 
Det kostar inget att delta på stämman/årsmötet och ingen anmälan krävs. Vill man ha fika och lunch så kostar det 20 
kr och en anmälan måste göras till info@gbgscout.se senast 5 november. 

Avgiften betalas in till distriktets bankgiro 151-3076. Märk betalningen med namn, kår och ref. STÄMMA. 

Alla är välkomna, både de som är ombud och de som bara vill vara med och lyssna och delta i diskussionerna! 

Mat  
Vid incheckningen på stämman kommer det att serveras kaffe och smörgås. Senare under dagen serveras det lunch 
och kaffe kommer finnas tillgängligt under helga dagen. Fika- och lunchpaketet kostar 20 kr och måste beställas i 
förväg senast 5 november via info@gbgscout.se. De som har förbokat hämtar sedan ut matbiljetter på plats på 
stämman. 

Mötesformen 
Under stämman kommer vi att uppmuntra att alla har en åsikt och att man uttrycker den. I grund och botten vill vi 
att alla tycker och tänker högt, vilket kommer att gagna beslutsprocessen och få fler engagerade. I lokalen kommer vi 
sitta i grupper runt bord. Vi vill att alla bord så långt det går avger en åsikt (kan vara att man bara instämmer) innan 
vi går till omröstning. Vi kommer att genomföra hela stämman i samlingssalen, där vi både diskuterar och förhandlar. 
Vi kommer också att ha en lång lunch med ett informationstorg så att alla kan få svar även på de små frågorna. 
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Program för dagen 
09:30-09:50 
Incheckning, inlämning av röstkort samt individuell utdelning av röstkort och matbiljetter. 

Kaffe och macka serveras i anslutning till stämmolokalen.  

10:00 
Stämman/årsmötet börjar med lansering av vårt nya distriktsmärke! Därefter börjar det formella mötet. 

11.45 
Stämman/årsmötet ajourneras för informationstorg och lunch. 

13:00 
Stämman/årsmötet återupptas. 

14.45 
Stämman/årsmötet beräknas avslutas. 

15.00 
Förträff 2 med ombudsgruppen till Scouternas stämma hålls i samma lokaler som distriktsstämman (ungefärlig 
starttid). 
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Föredragningslista 
1. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer 

a. Val av mötesordförande 
b. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
c. Val av eventuella övriga mötesfunktionärer 

2. Fastställande av röstlängd 
3. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats 
4. Fastställande av föredragningslista 
5. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 

revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret. 
6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt 

distriktsstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret 
a. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2013 
b. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 2013 

7. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
8. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman 

a. Motioner 
b. Propositioner 

9. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret, 
samt lägeravgift på Kragenäs för de två närmast följande verksamhetsåren  

a. Medlemsavgift 2015 
b. Lägeravgift på Kragenäs för 2015 och 2016 
c. Verksamhetsplan 2015 
d. Budget 2015 

10. Val av distriktsordförande och en eller två vice distriktsordförande 
a. Val av distriktsordförande 
b. Val av en eller två vice distriktsordförande 

11. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen 
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
13. Val av sammankallande och övriga ledamöter i distriktsstämmans valberedning 
14. Övriga ärenden 
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Föregående verksamhetsår 
Verksamhetsberättelse 
Se separat häfte. 

Resultaträkning 2013 
Se Bilaga 1 

Bokslutsdepositioner 
Göteborgs scoutdistrikts bokslut 2013 och den formella sammanslagningen 

Göteborgs scoutdistrikt av Scouterna startades 2013 som en del av Scouternas nya organisation. Vi la vikten på 
gemensam verksamhet som alla scoutkårer skulle känna sig som en lika stor del av. En styrelse tillträdde i samband 
med starten av distriktet där representanter från både det gamla SSF-distriktet och det gamla KM-distriktet satt med. 

Rent formellt gick det till så att Göteborgs scoutdistrikt av SSF ändrade sitt namn (precis så som skedde på riksnivå) 
till Göteborgs scoutdistrikt. Under våren 2013 fastställdes distriktsgränserna för alla scoutkårer i västra Sverige och 
alla de kårer som tidigare tillhört KM-distriktet upptogs via i det namnändrade. 

KM-kårerna registrerades dock inte som medlemmar i Göteborgs scoutdistrikt i medlemssystemet Scoutnet förrän 
efter att vårens terminsavgifter hade debiterats, vilket gör att vi inledde året med drygt 3000 medlemmar men slutade 
året med drygt 4000. 

Verksamheten har letts av Göteborgs scoutdistrikts styrelse och riktat sig till alla scouter. Det gamla KM- distriktets 
styrelse arbetade under året på att både avveckla organisationen och föra över alla tillgångar och skyldigheter till det 
gemensamma distriktet. Den finansiella flytten gjordes klar under 2013 medan avvecklingen hos skatteverket 
kommer att ske under 2014. 

Den administrativa sammanslagningen av Göteborgs KFUK-KFUMs scoutdistrikt och Göteborgs scoutdistrikt av 
SSF har tvingat bägge organisationerna till smärre förändringar i sina redovisningar för att underlätta 
sammanslagningen. 

Nedanstående punkter är ett försök att beskriva denna sammanslagning på ett enklare sätt än att bara läsa 
balansräkningen men också för att alla skall förstå hur starka vi nu är att jobba vidare och titta framåt. 

1. Alla KM-distriktets tidigare balanserade vinstmedel har förts över direkt till den gemensamma balansräkningen, 
vilket har ökat vårt egna kapital med 1 066 668,23 kronor (konto 2091). 

2. KM-distriktets reservation från O. Blidbergs testamente har på samma sätt lagts upp i den gemensamma 
balansräkningen. 504 852:- att användas enligt testamentet (konto 2991). 

3. KM-distriktet har under de senaste fem åren gjort vinster på väsentligt högre belopp än vad som är tillåtet för att 
vara en skattebefriad ideell förening. Totalt är det 691 139,64 kronor. Eftersom det gemensamma distriktet har 
ansvar för det gamla KM-distriktets skyldigheter har årets bokslut belastats med en kostnad för tänkbar skatt, 22 
%, 152 050:-. 

4. Det gemensamma distriktet har nu en balansomslutning som är så stor att bokföringslagen måste följas i alla 
delar. Det är inte längre bara en rekommendation. 

5. Tidigare placeringar i fonder och fondkonton har ersatts med placeringar mot fast ränta som återinvesteras, 
initialt 1 800 000:-. 

6. Göteborgs scoutdistrikt av Scouterna har mer än 600:- per medlem i eget kapital vilket motsvarar 15 års 
medlemsavgifter, dryga 3 300 000:-. 

Budgetavvikelser 2013 - en redovisning 
Se Bilaga 2 

Balansräkning 
Se Bilaga 3 
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Revisionsberättelse 
Se Bilaga 4 

Utfall för 2013 
Se Bilaga 5 

Kommentarer till budget 2015 och utfall 2013 
(alla belopp i tusen kronor, Tkr) 

Noter Förklaring 

1 Budgeten bygger på 4000 medlemmar 2015 varav 3850 betalande 

2 2013 hade vi 3000 medlemmar på våren och 4000 på hösten 

3 Vi söker kommunalt bidrag för att dels utveckla Kragenäs och dels betala lägerbidrag för 
Göteborgs kommuns kårer 

4 Det kommunala lägerbidraget söktes för och delades ut till Göteborgs kommuns kårer 

5 Höga budgeten 2013 och 2014 byggde på förväntan om många aktiviteter, vi når inte dit (2014 blir 
under budget). 

6 Försäljningen tidigare nettoredovisad, nu med kostnadsbokningen vid en försäljning. 

7 Budget 2014 bygger på att ta av Rut Fredin-pengar men i 2013 har dessa pengar bokats som 
allmänt bidrag. 

8 Innehåller Rut Fredin och överskott Lägr1 samt skattereservationen för KM-distriktets överskott. 

9 Kvarstående byten av t.ex. tröjor och märken. 

10 Satsningen för att få fler Göteborgskårer till Kragenäs 

11 Kostnad för att hålla igång allt på Kragenäs oberoende av hyresgäster 

12 Bygger på föreslagna lägerpriser för 2015 och cirka 8000 gästnätter 

13 Bygger på tre veckor med mat-, toalett- och programservice, med Kragenäsare och kiosk. 

14 Trådlöst nätverk över hela lägerområdet 

15 Händelser i distriktet som projekt under Händelseutskottet, Rover- och Utmanarutskottet, samt 
kvällsseglingar med Mandalay 

16 Bl.a. utskick till medlemmar och kårer 

17 För deltagande i publika arrangemang, samt synlighet i och kring vårt verksamhetsområde 

18 För Ledarutvecklingsutskottets arrangemang och utbildningar 

SUM Summa kostnad inom Distriksledningen och Övriga aktiviteter (Project och Utskott) 

Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
Verksamheten och det ekonomiska resultatet för 2013 visar på ett underskott på 294 773,36. Göteborgs 
scoutdistrikts styrelse föreslår: 

att detta underskott bokas mot distriktets totala balanserade resultat, 2 448 399,89. 

Göteborgs scoutdistrikt totala balanserade resultat kommer efter beslutet att uppgå till 2 153 626,53 kronor. 
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Motioner 
Motion 1: LAN-party för Göteborgsscouterna 
Vi vill skapa ett LAN-party för alla Äventyrare, Utmanare och Rover i Göteborgs scoutdistrikt.  Detta kan locka nya 
ungdomar till scouterna eftersom att det är fler och fler som har detta intresset.  

Därför yrkar vi: 
Att Göteborgs Scoutdistrikt verkar för att det genomförs LAN-party för Äventyrare, Utmanare och Rover en gång 
per år. 

Kragenäs den 6 augusti 2014. 

Motionärer 
Anton Eliasson, Bohus Scoutkår  

Edvin Ketabati, Bohus Scoutkår 

Johan Forsell, Bohus Scoutkår  

Tim Lord, Bohus Scoutkår 

Anton Frick Lindberg, Bohus Scoutkår 

Gustaf Allin, Torslanda Sjöscoutkår 

Marcus Adner, Torslanda Sjöscoutkår 

Freya Jobson, Torslanda Sjöscoutkår 

Styrelsens svar på motionen 
Ett scoutdistrikt drivs av medlemmarnas engagemang och det är därför extra roligt när det kommer in konkreta 
förslag på arrangemang! Styrelsen är positiv till ett LAN-party och känner att det är i linje med det vi vill uppnå i 
distriktet - en flexibilitet i arrangemangen och att det är just efterfrågade arrangemang ordnas.  

Vi ser att detta arrangemang kan ordnas i samråd med Händelseutskottet och Rover- och Utmanarutskottet. För att 
kunna driva det behövs det ett projektteam som tar på sig att planera ett LAN-party med stöd av utskotten i 
distriktet. Det finns mycket kompetens och idéer, samt stöd i form av både konkret planeringsstöd och fikapengar. 

Styrelsen tror att vi först ska testa arrangemanget några gånger innan vi beslutar att det ska vara ett årligen 
återkommande arrangemang. 

Styrelsen föreslår stämman 
att bifalla motionärernas yrkande med justeringen att det inte redan nu ska planeras in som ett årligen återkommande 
arrangemang. 

att uppdra åt styrelsen att genom utskotten starta rekryteringen av ett projektteam för arrangemanget redan nu under 
hösten. 
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Motion 2: Stöd till ny scoutverksamhet 
Vi blir fler scouter på nya sätt och platser inom Göteborgs scoutdistrikt 

Bakgrund 
Göteborgs scoutdistrikt samlar idag 52 scoutkårer i Göteborgsområdet. Flertalet av dessa kårer driver en bra 
scoutverksamhet och engagerar ett stort antal ideella ledare som regelbundet träffar tusentals scouter. Kårerna är i de 
flesta fall knutna till en given plats och har i en underförstådd praxis ett territoriellt område där de verkar, vilka 
skolor som det rekryteras i osv. Scoutkåren i sig har inget formellt ansvar att verka och erbjuda verksamhet i ett visst 
område men rörligheten är begränsad och det finns stadsdelar och bostadsområden där vi inte når ut med scouting så 
bra som vi skulle kunna göra. 

I förslaget till Scouternas strategi 2015 till 2025 under rubriken "Fler ska få uppleva scouting" nämns följande 
fokusområden:  

Vi har tydliga målsättningar för tillväxt; alla delar av organisationen ha ett tydligt rekryteringsfokus. 

Vi gör scouting i olika former; Scouting bedrivs på allt fler sätt. Fler organisationer intresserar sig för att 
bedriva scouting och vi utvecklar tydliga koncept eller ”paket” för scouting. Det är enkelt att bli medlem. I 
scoutkåren arrangeras prova-på-aktiviteter, äventyrsläger, kollon och annan verksamhet som öppnar nya vägar 
in i Scouterna för människor i alla åldersgrupper. 

I startegin skrivs även att vi ska ha aktiviteter som överträffar förväntningarna i varje möte och att Vi lär av varandra 
och sprider goda exempel. 

Ett sätt att starta en ny scoutkår är att en grupp intresserade, exempelvis föräldrar, på en ny plats samordnar sig och 
startar en kår. Det är ganska långsökt att detta sker bland människor som inte vet vad scouting är eller inte vet att 
scouting är en bra verksamhet för deras barn. Tänker särskilt på områden där vi inte finns representerade och där 
människor vet ganska lite om vår verksamhet. 

Om Göteborgs scoutdistrikt aktivt verkar för att starta en ny verksamhet har vi helt plötsligt ett otroligt stort antal 
medlemmar att jobba med, ledare som under en tid vill vara med i ett projekt och göra scouting på nya sätt, en 
verksamhet som både kan fungera under en begränsad period eller utvecklas till en fast etablerad verksamhet lokalt 
där den finns. Formerna är fria och inryms alla i Scouternas nya strategi. 

Idé och mål 
En ny verksamhet rekryterar fler unga som blir redo för livet med scoutmetoden. 

Göteborgs scoutdistrikt fungerar som en förebild nationellt för vad ett distrikt aktivt kan göra för att nå flera 
av målen i Scouternas strategi. 

Verksamheten är utvecklande för de individer som är med och konkret driver den och berikar ledare i redan 
etablerade kårer. 

Verksamheten kommuniceras tydligt och kan bli en inspiration för kårer i distriktet som visar att det går att 
genomföra verksamhet på sätt som är ny för många kårer.  

Ekonomiskt föreslås en förhållandevis liten ram som tillförs för att gruppen ska tänka nytt tillsammans med andra 
aktörer och utföra verksamheten med extern finansiering på platser där den efterfrågas av andra.  

Genom att engagera tredje part för finansiering stärker vi scouting som något som efterfrågas och får fler att känna 
delaktighet i att tillförda resurser gör nytta, fler kommer att prata scouting med fokus på just sammhällsnyttan.  

Tankar om genomförandet 
Göteborgs scoutdistrikt samlar ideella som kan scouting, jag tror att det finns ett starkare engagemang om detta 
initieras på ideell bas med stöd från anställda, verksamheten ska ligga under Göteborgs scoutdistrikt men kan även få 
stöd av regionala kanslier.  

Scoutkåren ska vara en självständig scoutkår med egna stadgar men inordnas administrativt i samma organisation 
som Göteborgs scoutdistrikt, upplägget blir inte en distriktskår utan en fristående kår ungefär på samma sätt som 
många av equmenias kårer har sin verksamhet organiserad inom annan organisation. 
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Framtiden får sedan utvisa om detta är en metod som fungerar, vad händer med projektverksamheten efter något år 
eller två, kanske ansluter föräldrar till scouter, kanske hittar vi ledare som vill engagera sig mer i verksamheten och 
blir mer och mer självgående.  

Var, när och hur får den tillsatta gruppen fundera kring, men att paketera sin verksamhet och sedan i dialog med 
samarbetspartners lösa praktiska frågor som pengar, låna lokal eller rekrytera barn är nog förhållandevis enkelt. Det 
ligger oftast i mångas intressen att det finns bra meningsfull verksamhet i området. Kanske vill ett utmanarlag som en 
del av sitt samhällsengagemang vara med och göra scouting i verksamheten under en viss period. Möjligheterna och 
potentialen är stor med så många engagerade människor i Göteborgs scoutdistrikt. 

Förslag till beslut: 
att Göteborgs scoutdistrikt första kvartalet 2015 rekryterar en arbetsgrupp som tar fram ett mål och en tydlig vision 
för en ny verksamhet som kan startas upp HT 2015 eller VT 2016 som en ny scoutkår. 

att arbetsgruppen får samma villkor som övriga grupper i distriktet vad det gäller möten etc samt att 5 000 kr avsätts 
för att stödja verksamheten initialt. 

att verksamheten startas i samarbete med andra organisationer, företagare, bostadsbolag, stadsdelsnämnder eller 
annan part som bedöms som lämplig och trovärdig av Göteborgs scoutdistrikts styrelse. Intentionen ska vara en låg 
medlemsavgift, där extern finansiering står för majoriteten av kostnaderna. Medlemsavgiften kan gärna vara 0 kr när 
någon börjar men att den sedan ändå är en avgift så att alla medlemmar bekräftar sitt medlemskap varje termin. 

att Göteborgs scoutdistrikt stöttar kåren med kanslipersonal som hanterar administration och att kårens bokföring 
och juridiska person ligger under Göteborgs scoutdistrikts organisation. Den verksamhet som drivs ska i stort sett 
bara vara koncentrerad kärnverksamhet samt ha de demokratiska funktioner som en scoutkår har. 

att den nya scoutkåren får ett namn som ger tillhörighetskänsla för scouterna men att namnet inte har geografisk 
koppling utan kan fungera som en pop up-verksamhet på flera platser samtidigt. 

Motionär 
Johan Gustavsson 

Järnbrott Scoutkår och Högsbotorps Scoutkår 

Styrelsens svar på motionen 
Scouterna är en rörelse som är under ständig utveckling. För att vi ska utvecklas behöver vi också utmanas med nya 
idéer på hur att arbeta. Styrelsen tycker att det här är nya och utmanande idéer som vi absolut ska tänka vidare på.  

På Scouternas stämma kommer alla scoutkårer ha möjlighet att rösta om Scouternas nya strategi - vår gemensamma 
nya strategi. Den här visar vägen vart vi ska vara på väg och självklart ska vi även som distrikt arbeta åt samma håll. 
Motionären har många nya tankar som ligger i linje med detta. Det är också sant att det inom Göteborgs scoutdistrikt 
finns stora områden där det i dag inte finns någon scoutverksamhet och vi vill ju självklart ge varje barn frågan om 
de vill bli scouter. 

I distriktets uppdrag finns inte stöd till scoutkårer med. Detta uppdrag ligger sedan en tid tillbaka på Västra Kansliet 
och utvecklingskonsulenterna. De arbetar aktivt med stöd till befintliga scoutkårer, samt scoutings utveckling här i 
västra Sverige. Styrelsen är positiv till att rekrytera en grupp som är intresserad av att utreda motionens tankar och att 
då göra detta tillsammans med eller i nära samarbete med Västra Kansliet. En sådan grupp kan självklart få samma 
stöd från distriktet som övriga utskott och råd och vara en aktiv del av distriktets arbete. Gruppen bör tillsättas på en 
viss tid, förslagsvis två år, så att projektet efter det kan utvärderas. 

Styrelsen föreslår stämman 
att bifalla motionens första och andra att-satser med tillägget att arbetsgruppen tillsätts på ett projekt på två år och att 
projektet efter den tiden utvärderas. 

att avslå motionens tredje, fjärde och femte att-satser och ge gruppen i uppdrag att utreda möjligheterna i dessa samt 
övrig intention i motionen. 
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Propositioner 
Proposition 1: Scouterna-beachflagga till varje kår 

Bakgrund 
Rekrytering sker på många olika sätt beroende på scoutkår eller område. Det gemensamma är dock att alla scouting 
behöver synas bland andra föreningsaktiviteteter och att detta ska vara enkelt för varje kår att åstadkomma. 

Scouternas har mycket rekryteringsmaterial i olika former. Både Göteborgs scoutdistrikt och Västra Kansliet lånar ut 
rekryteringsmaterial till kårer och det vi gemensamt märkt att kårerna oftast vill låna är beachflaggan där det står 
Scouterna. I dag finns endast ett fåtal på Västra Kansliet som hela Västsverige kan låna och någon på Göteborgs 
scoutdistrikts kansli som kårer i distriktet kan låna. Under intensiva rekryteringsperioder betyder detta att det kan 
vara svårt för varje kår att få tag i en beachflagga. För alla scoutkårer är det inte heller nära till något av kanslierna, 
vilket gör det svårare att hämta. 

Göteborgs scoutdistrikt försöker vara lyhörd för alla scoutkårers behov och vill stötta med möjligheten för varje 
scoutkår att enkelt synas. Det är även ett av distriktets långsiktiga mål att vi ska kunna visa upp Scouterna som en 
naturlig del av samhället och det gör vi ju bäst gemensamt! Under 2013 slogs två distrikt ihop till ett nytt, vilket också 
gjorde att vår gemensamma kassa blev större. Vi föreslår därför att vi gemensamt köper in beachflaggor, så att varje 
aktiv scoutkår* i distriktet får en egen att förfoga över. Kostnaden för en beachflagga vid en större beställning är ca 
400 kr per flagga. 

* aktiv scoutkår är den kår som har minst 5 medlemmar under 26 år. Samma definition som hos Scouterna. 

Förslag 
Distriktsstyrelsen föreslår: 

att vi under 2014 köper in 55 beachflaggor till en ungefärlig totalkostnad av 22 000 kr. 

att vi delar ut en beachflagga till varje aktiv scoutkår i distriktet. 

att de flaggor som inte delas ut finns till kårernas förfogande på Göteborgs scoutdistrikts kansli, där de även används 
i distriktets gemensamma marknadsföring av Scouterna. 
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Kommande verksamhetsår 
Förslag till medlemsavgift för 2015 samt 2016 
Distriktsstyrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2015 på 20 kr per termin och medlem. 

Distriktsstyrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2016 på 20 kr per termin och medlem. 

Förslag till lägeravgift på Kragenäs 
För 2015 föreslår distriktsstyrelsen oförändrad lägeravgift på Krgenäs enligt följande. 

För läger på ängarna 
25 kr / natt för medlemmar i Göteborgs scoutdistrikt 

40 kr / natt för övriga 

För hyra av Pannbergsstugan 
500 kr / dygn respektive 1000 kr / helg för medlemmar i Göteborgs scoutdistrikt 

750 kr / dygn respektive 1500 kr / helg för övriga 

Förslag till budget för 2015 
Se Bilaga 5 
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Förslag till verksamhetsplan för 2015 
Vision 

Det ska vara roligt att göra det – det ska vara roligt att vara med! 

Långsiktiga mål 
Distriktet ska driva arrangemang och kompletterande utbildningar som efterfrågas. 

Distriktet ska vara ett stöd till medlemmar som vill ordna ett arrangemang eller en utbildning som ligger i linje med 
distriktets verksamhet och policyer. 

Arrangemang och utbildningar som hålls ska vara fyllda, vilket ger inspirerande och aktiva ledare och scouter, samt 
av bra kvalitet. Arbetet runt alla arrangemang och utbildningar ska vara säkert och flexibelt för att möjliggöra för så 
många som möjligt att delta på sina villkor. 

Det ska vara enkelt att kommunicera med alla medlemmar och kårer och enkelt för alla medlemmar att hitta 
information om och delta på arrangemang, utbildningar och event. 

Distriktet ska visa upp Scouterna som en naturlig del av samhället. 

Distriktet ska ge varje scout och ledare möjlighet att se det större sammanhanget i scouting samt skapa kontaktnät 
och träffa nya vänner. 

Mål för 2015 

Distriktet ska driva arrangemang och kompletterande 
utbildningar som efterfrågas. 

Händelser 
Distriktet är ett forum för alla medlemmar att träffas 
genom att under 2015 genomföra: 

• Ett arrangemang för ledare, där ledare får 
möjlighet att vara deltagare och där vi utbyter 
erfarenheter med varandra, förslag finns här på en 
paddelhajk. 

• En inspirationsresa för utmanare, rover och 
ledare. 

• Ett Äventyr för alla scouter som går av stapeln 
under våren, Äventyret 2015. Scouter i alla 
åldersgrupper ska kunna delta i arrangemanget på 
olika sätt. 

• Arrangemang speciellt riktade till utmanare och 
roverscouter. Innebandynatta på vårterminen och 
pepparkaksbaket på höstterminen. Utöver det 
hålls kvällar med olika aktiviteter. Allt ordnas av 
unga och för unga. 

• Seglingar med Mandalay för både nybörjare och 
de som seglat sedan innan och både 
kvällsseglingar och längre seglingar. 
Seglingssäsongen kommer att vara maj till oktober 
(med reservation för ev. ändringar p.g.a. väder 
eller andra omständigheter). 

Utbildning 
Inför 2015 finns det en ideell regional 
utbildningsgrupp i väst med uppdrag av Scouternas 
Folkhögskola att samordna alla ramverksutbildningar 
som hålls i Västra Götaland och Halland, d.v.s. 
Ledarutbildning BAS, Scout och Patrull. De ser över 
så att utbildningarna ska vara tillgängliga geografiskt 
och i tid för alla. Under 2015 kommer gruppen och 
distriktet gemensamt ansvara för genomförandet av 
utbildningarna och vi stöttar utbildningsgruppen att ta 
över hela ansvaret inför 2016 genom att: 

• Vara en drivande del i att omorganiseringen sker 
och förmedlar i detta de lokala behoven. 

• Fortsatt vara ett stöd för ledare och blivande 
ledare att lätt utbilda sig genom att förmedla och 
sprida information om tillgängliga utbildningar. 

• I det fall det behövs och en utbildning inte finns 
tillgänglig organisera denna med målet att det ska 
finnas utbildning för alla. 

Det är också viktigt att det finns möjlighet att utbilda 
sig inom andra, mer specifika ämnen. Det kan handla 
om kortare kurser eller föreläsningar inom specifika 
områden som kompletterar ramverksutbildningarna. 
Ledare ska känna att de har den utbildning de behöver 
för att bedriva bra scoutverksamhet. Därför ska 
distriktet: 

• Vara lyhörda för vilket behov av utbildning det 
finns i distriktet och vara flexibla med att, själva 
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eller tillsammans med andra, genomföra 
utbildningar som efterfrågas. 

• Fortsätta det påbörjade samarbetet med 
Civilförsvarsförbundet om utbildningar. 

Distriktet tar också ett ansvar att se till att alla som 
engagerar sig i distriktsledningen ska gå Trygga Möten, i 
enlighet med Scouternas policy. 

Distriktet ska vara ett stöd till medlemmar som vill ordna ett 
arrangemang eller en utbildning som ligger i linje med 
distriktets verksamhet och policyer. 

Stöd för arrangemang och utbildningar 
Distriktet har under 2014 börjat bygga en plattform dit 
alla kan vända sig om de har idéer på eller vill ordna 
aktiviteter av olika slag för distriktets medlemmar - 
händelseutskottet. Tanken här är att erbjuda stöd, 
erfarenhet, nätverk samt kanaler för 
informationsspridning till medlemmar med 
engagemang och driv. Det är en möjlighet för alla med 
idéer att förverkliga sina arrangemang och vi hoppas 
att detta sätter sig, så att det under 2015 kommer 
hända fler saker i distriktet än vad som nämns här i 
verksamhetsplanen. 

Som stöd till projektgrupper och kårers verksamhet 
ordnar distriktet också: 

• Uthyrning av kanoter till de som vill ha kanoter 
och paddling i sin scoutverksamhet. 

• Utlåning av lokaler på Purpursnäckan till 
scoutkårer och projektgrupper som har behov av 
lokaler. 

Arrangemang och utbildningar som hålls ska vara fyllda, vilket 
ger inspirerande och aktiva ledare och scouter. Arbetet runt alla 
arrangemang och utbildningar ska vara säkert och flexibelt för 
att möjliggöra för så många som möjligt att delta på sina villkor. 

Bra och flexibel verksamhet 
Att verksamheten vi gör ska vara flexibel är viktig. Det 
är också viktigt att händelser som ordnas genomförs 
för att få fler engagerade scouter och ledare. Detta 
åstadkommer vi genom att: 

• Ha sista anmälningsdag så nära händelsen som 
möjligt utan att planeringen påverkas. 

• Tillåta händelser som ordnas att ha ett begränsat 
antal platser för att det ska vara möjligt att 
genomföra. 

• Arbeta fram en krisplan för distriktet som täcker 
alla händelser samt verksamheten på och driften 
av Kragenäs. 

• Sprida positiv energi runt händelser, bl.a. genom 
bilder och text på hemsidan och i sociala medier. 

Det ska vara enkelt att kommunicera med alla medlemmar och 
kårer och enkelt för alla medlemmar att hitta information om 
och delta på arrangemang, utbildningar och event. 

Kommunikation 
Det är viktigt med en tydlig och tillgänglig 
kommunikation för att alla medlemmar ska känna sig 
som en del av distriktet. Detta uppnår vi genom att: 

• Distriktskansliet och de anställda där är det 
naturliga navet i alla kommunikation. 

• Använda hemsidan som den primära 
kommunikationskanalen som kompletteras med 
ett nyhetsmail varje månad samt ett 
pappersutskick inför varje termin till varje 
medlem över 15 år. Till varje scoutkår skickas 
även en folder med alla datum inför varje termin. 

• Arbeta vidare med att utveckla hemsidan och 
kommunikation via sociala medier så att de 
används på bästa sätt. 

• Arbeta för att all kommunikation sker i distriktets 
grafiska profil. 

• Sprida vårt nya gemensamma distriktsmärke till så 
många medlemmar som möjligt. 

Distriktet ska visa upp Scouterna som en naturlig del av 
samhället. 

Publika händelser 
Scouterna är en naturlig del av samhället och det är 
viktigt att vi är på plats och visar att vi är aktiva. Att 
synas är också ett sätt för alla barn och unga att få 
möjlighet att hitta till Scouterna. Arbetet med att synas 
sker genom att: 

• Distriktet deltar i och visar upp Scouterna i 
publika sammanhang där vi kan nå många barn, 
unga och vuxna. Exempel kan vara Kulturkalaset, 
mässor och event. 

• Distriktet visar upp Scouterna i bra sammanhang 
och på ett bra sätt. 

• Distriktet sprider kunskap om scouting i området 
bl.a. genom våra broschyrer och scoutmärket. 

Distriktet ska ge varje scout och ledare möjlighet att se det 
större sammanhanget i scouting samt skapa kontaktnät och 
träffa nya vänner. 

Kragenäs - Möjligheternas mötesplats 
Under 2014 började distriktet sin storsatsning på 
Kragenäs. Den innehöll ett visst program, samt utökat 
stöd och service till kårer som höll läger. Satsningen 
var fokuserad under några sommarveckor där många 
Göteborgskårer höll läger på Kragenäs. Inför 
sommaren 2015 fortsätter vi erbjuda samma nivå av 
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stöd och service, samt fortsätter utveckla och stärka 
hur vi jobbar med detta. Syftet med satsningen är att 
det ska vara enkelt för scoutkårer att ordna läger på 
Kragenäs. 

Under 2015 står Göteborgs scoutdistrikt för driften av 
Kragenäs och jobbar med att: 

• Sköta lägerängar och Pannbergsstugan, samt 
uthyrningen av desamma. 

• Uppdatera Pannbergsstugan med en projektor. 
• Färdigsställa det påbörjade arbetet med bredband 

på området. 
• Marknadsföra Kragenäs som “Möjligheternas 

mötesplats”, samt köpa in nya profilprodukter för 
försäljning. 

Vi satsar på att utveckla stöd och service till kårer som 
håller läger på Kragenäs genom att: 

• Ha program och verksamhet tillgängligt på plats, 
ex. genom att hålla hinderbanan i gott skick och 
ordna programmaterial av olika slag. Samt arbeta 
med att utveckla och uppdatera programmet. 

• Under utvalda veckor stötta med en 
intendenturfunktion. 

• Driva en kiosk under delar av sommaren med 
försäljning av bl.a. godis m.m. och 
Kragenäsprodukter. 

• Ha kragenäsare på plats under delar av sommaren, 
som hjälper till med driften av lägerplatsen. 

• Fortsatt utvärdera hur vi ska utveckla Kragenäs, 
samt fortsätta rekryteringen till en utökad 
Kragenäsgrupp som jobbar med program och 
utveckling. 

Nationellt och regionalt 
Scouternas samarbete på regional nivå ökar hela tiden. 
I vårt fall innebär det området som täcks av Västra 
kansliet, d.v.s. Västra Götaland och Halland. Alla 
scouter och ledare kan dra nytta av ett utökat 
samarbete mellan scoutkårer och distrikt i väst. Under 
2015 är vår gemensamma storsatsning sommarlägret 
Liv@2015, som är för alla scouter i väst! 

Distriktet vill utöka samarbetet i väst genom att: 

• Aktivt stötta lägret Liv@2015 och marknadsföra 
det till alla kårer i distriktet. 

• Aktivt söka samarbeten med alla scouter i vårt 
område samt utreda på vilka sätt vi ska kunna 
öppna våra aktiviteter för alla scouter som är 
intresserade av att vara med. 

• Fortsatt delta i den utredning som pågår och drivs 
av Göteborgsscouternas Stiftelse om hur vi 
tillsammans med Scouternas Västra Kansli 
samordnar ett kansli, ett “Scouternas Hus”, i 
Göteborg. 

I Scouterna är varje scoutkår en viktig del i den 
nationella beslutsprocessen. Vartannat år är det 
nationell stämma och 2015 är ett år utan stämma. Åren 
utan stämma håller Scouterna ett Scoutforum för att 
både få kårernas åsikter i verksamhetsfrågor och även 
erbjuda en plats att mötas och utvecklas. Distriktet vill: 

• Uppmuntra och underlätta för alla kårer i 
distriktet att åka på och ta del av Scoutforum 
2015 bl.a. genom att organisera en buss. 
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Valberedningens förslag 
Valberedningen har tyvärr inte hunnit få ett förslag färdigt innan dessa handlingar trycks, förslaget kommer 
presenteras på hemsidan så fort det är klart och kommer finnas i tryckt format på stämman. 
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Röstlängdsunderlag 
Göteborgs scoutdistrikt antal ombud per kår enligt Scoutnet och Scouterna per 2013-12-31 aktiva medlemmar 

Annestorpsdalens Scoutkår  5 

Askims Sjöscoutkår  5 

Backa Scoutkår   5 

Björkekärrs Scoutkår  3 

Bohus Scoutkår   4 

Engelbrekt, Scoutkåren  4 

Frodekåren KFUK-KFUM  4 

Göta Lejon, Scoutkåren  5 

Göta Scoutkår   4 

Göteborgs Katolska Scoutkår  0 

Göteborgs Sjöscoutkår  5 

Hjälteby Sjöscoutkår  4 

Hvitfeldtd Scoutkår  3 

Härryda Scoutkår  4 

Högsbotorps Scoutkår  4 

Johannebergs Scoutkår  4 

Jägarna, Scoutkåren  4 

Järnbrotts Scoutkår  4 

Kode Scoutkår   4 

Kortedala Scoutkår  4 

Kullavik Sjöscoutkår   4 

Kungälvs Scoutkår  0 

Kärna Scoutkår   5 

Kärra Scoutkår   3 

Landvetter Scoutkår  5 

Lerums Scoutkår  6 

Långedrags Sjöscoutkår  7 

Långängens Scoutkår  4 

Lärjedalen/Hjällbo Scoutkår  3 

Löftadalens Scoutkår  3 

Masthugget Majornas Scoutkår  4 

Mölndal KFUK-KFUM Scoutkår  3 

Mölndals Scoutkår  4 

Mölndal Scoutkår FA  3 

Onsala Scoutkår   0 

Partille Scoutkår   4 

Porthälla Scoutkår  5 

Pöhjalatütred-Kalevipoeg  0 

Redbergslids Scoutkår  4 

Sisjö Scoutkår   4 

Stenungsunds Scoutkår  4 

Tallinn, Scoutkåren  0 

Templet Göteborg Scoutkår FA  0 

Tor, Scoutkåren   5 

Torslanda Sjöscoutkår  4 

Trekunga KFUK-KFUM Scoutkår 3 

Tuve Scoutkår   5 

Tynnereds Scoutkår  4 

Tölö KM Scoutkår  3 

Vättle Scoutkår   3 

Åsa Scoutkår   3 

 

Totalt antal ombud  184 
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