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Göteborgs scoutdistrikt

Kallelse och mötesformalia
Välkomna på distriktsstämma!
Distriktsstyrelsen kallar ombud för alla kårer och bjuder in alla medlemmar till distriktsstämma 26 september 2015!
Göteborgs scoutdistrikt utgörs av totalt 50 scoutkårer med strax över 4 000 medlemmar. Tillsammans ses vi nu för
distriktsstämma där vi både kommer att hantera det föregående verksamhetsåret 2014, vilket kommer behandlas
under stämmans första del, och sedan gemensamt planera den verksamhet vi vill skapa framåt!
Vi ses den 26 september!
Hälsningar, Distriktsstyrelsen

Dag och tid
Lördagen den 26 september kl. 10.00-15.30 (incheckning kl. 9.00 – 9.45).

Plats
Festsalen på Kulturhuset Möllan, Mölndal. Adress: Göteborgsvägen 19, Mölndal.

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. Alla distriktets medlemmar har närvaro- och
yttranderätt. Scoutkårens ombud har förutom närvaro- och yttranderätt även förslags- och rösträtt.
Alla är välkomna, både de som är ombud och de som bara vill vara med och lyssna och delta i diskussionerna!

Incheckning för ombud
Incheckningen för ombud är öppen kl. 9.00 – 9.45. Anmälan sker kårvis genom ifylld lista, underskriven av
kårordförande, med namn på kårens ombud. Glöm inte att ta med listan att lämna in som underlag för röstlängden!

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

Anmälan
Det kostar inget att delta på stämman och ingen anmälan krävs. Vill man ha fika och lunch så kostar det 25 kr.
Anmälan för fika och lunch görs senast 21 september via formulär på hemsidan. Betalningsanvisningar skickas efter
anmälan till angiven e-post.

Mat
Vid incheckningen på stämman kommer det att serveras kaffe och smörgås. Senare under dagen serveras det lunch
och under eftermiddagen fika. De som har förbokat hämtar ut matbiljetter på plats på stämman. Glöm inte att
anmäla ev. allergier!

Mötesformen
Under stämman kommer vi att uppmuntra alla att ha en åsikt och vi hoppas att vi tillsammans skapar ett klimat där
det är enkelt att ställa frågor för att kunna förstå vad som händer. Stämman kommer att börja med att behandla
föregående verksamhetsår. Sedan kommer de punkter som är kvar att behandla föredras kort för alla. Ett uppehåll
görs för ett informationstorg där alla kan söka svar på ev. frågor och diskutera med andra. Efter lunch fortsätter
sedan mötet i storgrupp där vi gemensamt fattar alla beslut.
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Program för dagen
9.00 – 9.45
Incheckning för ombud, inlämning av ombudslista samt individuell utdelning av röstkort och matbiljetter.
Kaffe och macka serveras i anslutning till stämmolokalen.

9.45
Presentation av utvecklingen på Kragenäs.

10.00
Stämman börjar.

ca 11.30
Stämman ajourneras för informationstorg och lunch.

13.00
Stämman återupptas.

15.30
Stämman beräknas avslutas.
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Föredragningslista
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer.
a. Val av mötesordförande.
b. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
c. Val av ev. övriga mötesfunktionärer.
Fastställande av röstlängd.
Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats.
Fastställande av föredragningslista.
Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och
revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret.
a. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2014.
b. Föredragning av resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse för 2014.
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 2014.
b. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 2014.
Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman.
a. Motioner.
b. Propositioner.
Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret,
samt lägeravgift på Kragenäs för de två närmast följande verksamhetsåren.
a. Medlemsavgift 2016.
b. Verksamhetsplan 2016.
c. Lägeravgift på Kragenäs för 2017.
d. Budget 2016.
Val av distriktsordförande och en eller två vice distriktsordförande.
a. Val av distriktsordförande.
b. Val av en eller två vice distriktsordförande.
Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen.
Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Val av sammankallande och övriga ledamöter i distriktsstämmans valberedning.
Övriga ärenden.
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Föregående verksamhetsår
Verksamhetsberättelse
Se separat häfte.

Resultaträkning 2014
Se bilaga 1.

Balansräkning
Se bilaga 2.

Revisionsberättelse
Se bilaga 3.

Utfall för 2014
Se bilaga 4

Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Verksamheten och det ekonomiska resultatet för 2014 visar på ett underskott på 286 734 kr. Distriktsstyrelsen
föreslår att detta underskott bokas mot distriktets totala balanserade resultat samt att stämman också återför
reservationen 2092, Kansliuppgradering 200 000 kr. Efter föreslagna åtgärder kommer Göteborgs scoutdistrikts
totalt eget kapital uppgå till 2 066 892,53 kr.
Text ur protokollet från distriktsstämman 2013-05-22 där ovan nämnda avsättning gjordes:
Distriktsstyrelsen beslutade
”att 86.793: av 2012 års överskott att tillsammans med tidigare reservation för inköp av
datorutrustning skapa en reservation på totalt 200.000: för en ”kansliuppgradering”. För
distriktsstyrelsen att använda för att underlätta och utveckla vårt kansli i närtid även för en utökad
nära samverkan med Scouternas Västra kansli och eventuell samlokalisering. ”

Styrelsen föreslår stämman
att fastställa resultaträkningen om 1 358 891,38 kr i intäkter och med resultatet 286 734 kr i underskott.
att med anledning av både 2014 års underskott, tidigare inköp av IT-utrustning samt att vi jobbar på att få ett helt
nytt Scouternas hus, återföra reservationen 2092, Kansliuppgradering 200 000 kr, till eget kapital.
att fastställa balansräkningen enligt bilaga 2 med konto 2092 nollad och underskottet balanserat så att utgående
balanserat eget kapital, 2014-12-31, uppgår till 2 066 892,53 kr.
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Motioner
Motion 1 - World Scout Conference (WSC) Göteborg 2020
Har som mål att få WSC 2020 i Göteborg. Hoppas att distriktet stöttar detta projekt.
WSC är WOSM högst beslutande organ där alla medlemsländerna skickar delegationer till. WOSM
är Världsscoutförbund som Scouterna är anslutna till. Konferensen och hålls vart tredje år. De beslutar vart World
Scout Jamboree, World Scout Moot & World Scout Conference ska vara någonstans.
Om WSC hölls i Göteborg skulle värdens scouter komma hit och det skapa bra publicitet. Genom att få hit världens
scouter får man nått nytt att prata om. Scouter från andra länder kan hälsa på olika kårer. Dels så får de se vår
verksamhet och scouterna kommer få nya upplevelser.
Det behövs bara en liten grupp att förbereda förslaget till Scouterna Stämma, det är en fördel om Göteborgs
scoutdistrikt tycker det är en bra ide.

Arbetsplan
En grupp bildas för att ordna ett förslag på hur WSC2020 kan hållas i Göteborg. Försöka få med scouter från
Göteborgs Scoutdistrikt, Equmeniascout, EFS-scout & NSF. Scouter från andra distrikt är också välkomna.
Hålla kontakt med Scouterna och Göteborgs Stad så de stötar arrangemanget. Ta kontakt med anläggningar som har
kapaciteten att klara den typen av stämmor.
Ha ett förslag på hur WSC kan hållas i Göteborg färdigt till Demokratijamboree 2016 för omröstning under
Scouternas Stämma. Scouterna skickar in en formel kandidatur till WSC2017.

Tidsplan
Hösten 2015: Efter DS15 ordnas en grupp för WSC Göteborg 2020
2015 – 2016: Förbereder förslaget till Scouternas Stämma
Hösten 2016: Förankrar förslaget nationellt under Scouternas Stämma
2016 – 2017: Förbereder kandidaturen till WSC2017
Augusti 2017: Vinna omröstningen under World Scout Conference 2017 i Azerbaijan
2017 – 2020: Förbereder Världsscoutkonferensen i Göteborg.
Under 2020: Genomför World Scout Conference 2017 i Göteborg.

Yrkar
att stämman röstar för att en grupp kan arbeta för World Scout Conference är i Göteborg 2020.

Motionär
Mikael Jedenby, Askims Sjöscoutkår och Torslanda Sjöscoutkår

Styrelsens svar på motionen
Internationella samarbeten är både roliga och viktiga och visst vore det kul att sätta Göteborg på världskartan i dessa
sammanhang! Det skulle kunna ge stor publicitet till Scouterna i hela Sverige och speciellt i Göteborg, samt kunna
bidra till större samarbeten mellan scoutorganisationer här i väst.
Styrelsen tolkar motionären som att distriktet ska stå bakom idén att ta fram ett förslag på hur WSC kan hållas i
Göteborg att lägga som motion till Scouternas stämma 2016. Det är sedan landets scoutorganisation som skickar in
en ev. ansökan om att få vara värdland för denna konferens. Vi ser att sådant stöd kan ges i form av lokaler att mötas
i, marknadsföring via distriktets kanaler, samt att gruppen kan delta i distriktssammanhang för att marknadsföra sina
idéer. Vi tolkar inte motionären som att det blir distriktets uppgift att sätta ihop en grupp som arbetar på uppdrag av
distriktet, utan just att vi står bakom idén och ger ovan nämnda stöd.
Med detta som bakgrund föreslår styrelsen stämman
att bifalla motionen.
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Propositioner
Inga propositioner finns att behandla.
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Kommande verksamhetsår
Förslag till budget för 2016
Se bilaga 4.
Distriktsstyrelsen lägger fram en budget för 2016 med ett planerat underskott på 201,4 Tkr. Enligt förslaget till
verksamhetsplan skall vi bibehålla och utveckla våra gemensamma arrangemang och fortsätta använda vårt kansli för
att kunna stötta denna verksamhet. Styrelsen ska under året påbörja ett arbete med att revidera våra kanslikostnader
och se över möjligheten till nya och säkrare bidragsformer i syfte att säkert nå och kanske förbättra det budgeterade
resultatet. Se mer i bilaga 4 som visar utfall 2014, fastställd budget 2015 och förslag till budget 2016 med noter och
kommentarer.
I budgeten har nedanstående förslag till avgifter varit grunden för intäktsberäkningarna.

Förslag till medlemsavgift för 2016 samt 2017
Distriktsstyrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2016 på 20 kr per termin och medlem.
Distriktsstyrelsen föreslår att för budget 2017 också jobba mot en oförändrad medlemsavgift på 20 kr per termin och
medlem.

Förslag till lägeravgift på Kragenäs 2017
Lägeravgiften på Kragenäs 2016 beslutads på stämman 2014 och visas inom parentes efter föreslaget för 2017.

För boende på lägerängarna
35 kr / natt för medlemmar i Göteborgs scoutdistrikt (25 kr).
50 kr / natt för övriga (40 kr).

För hyra av Pannbergsstugan
600 kr / natt för medlemmar i Göteborgs scoutdistrikt (500 kr).
900 kr / natt för övriga scouter (750 kr).
1 200 kr / natt för övriga (750 kr).

Ekonomisk plan mot balanserad budget 2019
Göteborgs scoutdistrikt har under ett flertal år haft ganska stora underskott i verksamheten. Det har fungerat för att
det egna kapitalet har varit stort. Distriktsstyrelsen ser framåt att en del av dessa underskott i den operativa
verksamheten kommer att fortsätta och föreslår för 2016 en underbalanserad budget. I diskussionen som lett till det
förslag på verksamhetsplan och budget som ges i dessa handlingar har också en plan att jobba mot för att nå en
balanserad budget senast 2019 tagits fram. I denna planering ingår att bibehålla verksamheten och vårt kansli i den
omfattning vi har idag, säkerställa att bidrag som vi har rätt till söks, samt att jobba vidare på att utveckla Kragenäs
till att ge tydliga och säkra överskott som vi själva både kan planera och justera till förmån för oss.
Distriktsstyrelsen ser det som viktigt att planera långsiktigt i dessa frågor och kommer på stämman presentera en
tänkt plan på hur vi når en balanserad budget 2019.
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Förslag till verksamhetsplan för 2016
Det ska vara roligt att göra det – det ska vara roligt att vara med!

Långsiktiga mål
Tillsammans i distriktet har vi goda relationer och en stark gemenskap.
Distriktet ordnar arrangemang och kompletterande utbildningar som efterfrågas.
Det ska vara enkelt att kommunicera med alla medlemmar och kårer och enkelt för alla medlemmar att hitta
information om och delta i arrangemang, utbildningar och event.
Distriktet ska vara ett stöd till medlemmar som vill ordna ett arrangemang eller en utbildning som ligger i linje med
distriktets verksamhet och policys.
Distriktet ska visa upp Scouterna som en naturlig del av samhället och möjliggöra för fler att hitta till Scouterna.
Distriktet ska ge varje scout och ledare möjlighet att se det större sammanhanget i scouting samt skapa kontaktnät
och träffa nya vänner.

Mål för 2016
Tillsammans i distriktet har vi goda relationer och en stark gemenskap
Alla medlemmar och kårer ska känna sig som en del av Göteborgs scoutdistrikt. Det är vi tillsammans som utgör
distriktet och som skapar dess verksamhet! Under 2016 vill vi satsa på mer samverkan och fler möten med kårer och
medlemmar, samt att skapa fler mötesplatser för ledare och engagerade vuxna.
Detta gör vi genom att:
•

•
•
•
•

Ordna kårträffar under vårterminen. Hit bjuds representanter från alla kårer in för att både få information
och för att kunna vara med och ge input till aktuella frågor. Kårträffar kommer att hållas på tre olika platser
under tre olika datum. Varje träff kommer att ha samma innehåll, men den geografiska mötesplatsen
kommer att variera för att på bästa sätt möjliggöra för representanter från alla kårer att delta.
Bjuda in till en distriktsstämma under hösten som är enkel för alla att delta i och där alla känner sig
inkluderade i beslutsprocesserna.
Verka för att skapa fler möten mellan ledare och engagerade vuxna genom att exempelvis ordna
arrangemang och mötesfora speciellt för ledare.
Genomföra en utvärdering bland alla kårer och medlemmar som handlar om hur vi tycker att uppstarten av
vårt nya distrikt har gått och vad vi ska satsa på framåt.
Börja jobba för ett distriktsläger på Kragenäs sommaren 2019.

Vi vill också uppmana kårer att ta kontakt med distriktsstyrelsen och bjuda in denna till en ledarträff, styrelsemöte
eller kanske en kårstämma för att skapa fler platser för möten.
En önskan är att alla arrangemang och utbildningar som hålls ska vara fyllda, vilket ger inspirerande och aktiva ledare
och scouter, fler möten, ökad gemenskap och bättre arrangemang. Arbetet runt alla arrangemang och utbildningar
ska vara säkert och flexibelt för att möjliggöra för så många som möjligt att delta på sina villkor. Detta uppnår vi
genom att:
•
•
•
•
•

Vara tydliga i all kommunikation före händelser och utbildningar.
Sätta en 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.
Se till att alla händelser följer distriktets krisplan, samt att planeringsgrupper i vissa fall sätter upp en egen
krisplan.
Sprida positiv energi runt händelser, bl.a. genom bilder och text på hemsidan och i sociala medier.
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Distriktet ordnar arrangemang och kompletterande utbildningar som efterfrågas
Händelser
I ett scoutdistrikt ordnar vi aktiviteter som blir bättre och roligare om vi gör dem tillsammans! Distriktet är ett forum
för alla medlemmar att träffas och delta i större arrangemang. Därför vill vi under verksamhetsåret 2016 genomföra:
•
•
•
•
•

Äventyret 2016 där alla åldersgrupper under en helg deltar i ett stort arrangemang. Olika åldersgrupper
deltar på olika sätt under helgen som avslutas med en gemensam aktivitet på söndagen.
Arrangemang speciellt riktade till utmanare och roverscouter. Innebandynatta på vårterminen och
pepparkaksbak på höstterminen. Utöver det hålls kvällar med olika aktiviteter. Allt ordnas av och för unga.
En inspirationsresa för rover, ledare och aktiva vuxna där ledare får möjlighet att vara deltagare.
Vandring längs med Bohusleden för utmanare, rover och ledare. Under 2016 börjar vi med en liten del av
leden för att sedan fortsätta vandringen de närmaste åren! Anta utmaningen du också!
Erbjuda seglingar med Mandalay för både nya och vana seglare under både kortare och längre tid.
Seglingssäsongen kommer att vara maj till oktober (med reservation för ev. ändringar p.g.a. väder eller
andra omständigheter).

Utbildning
I västra Sverige finns en ideell regional utbildningsgrupp med uppdrag av Scouternas Folkhögskola att samordna alla
ledarutbildningar inom Scouternas ramverk som hålls i Västra Götaland och Halland. De ser över så att
utbildningarna är tillgängliga geografiskt och i tid för alla.
Distriktet stöttar den ideella regionala utbildningsgruppen genom att:
•
•
•

Bjuda in gruppen till olika samlingar med kårer.
Aktivt informera om aktuella utbildningar till alla medlemmar.
Förmedla ev. önskemål om ledarutbildningar inom ramverket till utbildningsgruppen.

Distriktet kan komplettera med övriga utbildningar inom områden som efterfrågas av medlemmar. 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 och säker scoutverksamhet. Därför ska distriktet:
•
•

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

Under 2016 vill distriktet genomföra:
•
•
•
•
•

En överlevnadskurs tillsammans med Civilförsvarsförbundet.
HLR-kurs vid ett eller flera tillfällen tillsammans med Civilförsvarsförbundet. Denna kurs finns på
förfrågan av kårer, så hör av dig om din kår är intresserad!
Kursen Barn med särskilda behov.
Kurs för distriktets valberedning.
Kursen Säkerhet på arrangemang.

Dessutom vill distriktet undersöka möjligheten att ordna kurser för förarintyg för båt.
Distriktet tar också ett ansvar att se till att alla som engagerar sig i distriktsledningen och på distriktsarrangemang ska
gå Trygga Möten, i enlighet med Scouternas och Göteborgs scoutdistrikts policys.

Det ska vara enkelt att kommunicera med alla medlemmar och kårer och enkelt för alla medlemmar att hitta
information om och delta i arrangemang, utbildningar och event
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 all kommunikation.
Använda hemsidan som den primära kommunikationskanalen, samt utveckla vårt arbete med den.
Exempelvis kommer Kragenäs att ha en egen hemsida och vi fortsätter utveckla Mandalays del av distriktets
hemsida för att göra den mer lättillgänglig.
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Skicka ett nyhetsmail i slutet av varje månad under terminerna, samt ett pappersutskick under varje termin
till medlemmar över 15 år.
Skicka en folder med alla datum inför året till varje scoutkår.
Komplettera med kommunikation via sociala medier, samt utveckla vårt arbete inom detta område så att
det används på bästa sätt.
Fortsätta utveckla bloggen på hemsidan.
Arbeta för att alla kommunikation sker i distriktets grafiska profil, samt ta fram fler mallar för den grafiska
profilen så att den blir lätt för många att använda.
Fortsätta sprida vårt gemensamma distriktsmärke så att alla medlemmar har tillgång till det.
Ta fram en kommunikationsplan för hela distriktet.
Utveckla distriktets intranät för att alla aktiva ska kunna ha tillgång till relevant information.
Utöka vårt arbete med att marknadsföra Kragenäs och möjligheterna som erbjuds där, både inom distriktet
och utanför.

Distriktet ska vara ett stöd till medlemmar som vill ordna ett arrangemang eller en utbildning som ligger i linje med
distriktets verksamhet och policys
Vi vill ge alla möjligheten att genomföra sitt drömarrangemang! Genom att vända dig till distriktet kan du få hjälp
med att starta igång projektet du funderar på, genomföra det och sedan utvärdera. Som stöd kan vi erbjuda hjälp att
komma igång, stå bakom ett arrangemang som arrangör, ansvara för vinst eller förlust, marknadsföra via distriktets
kanaler samt ge visst kanslistöd. Det är möjligt för alla med idéer att förverkliga sina arrangemang som ligger i linje
med distriktets policys och vi hoppas därför att det kommer att ordnas fler arrangemang under 2016 än vad som
nämns här i verksamhetsplanen. Under 2016 kommer vi att ta fram tydliga riktlinjer för vilket stöd man kan få och
på vilket sätt.
Som stöd till projektgrupper och kårers verksamhet ordnar distriktet också:
•
•
•

Uthyrning av kanoter till de som vill ha kanoter och paddling i sin scoutverksamhet. Under 2016 vill vi
också satsa mer på att marknadsföra kanoterna i distriktet och ev. utveckla annan sorts uthyrning.
Utlåning av möteslokaler på Purpursnäckan till scoutkårer och projektgrupper som behöver lokaler.
Stöd till kårer/grupper som driver större arrangemang som inte är i distriktets regi med
informationsspridning via våra kanaler.

Distriktet ska visa upp Scouterna som en naturlig del av samhället
Scouterna är en naturlig del av samhället och det ska synas! Det är viktigt att vi är på plats och visar att vi är aktiva i
sammanhang där föreningslivet intar scenen. Att synas mycket är också ett sätt för alla ännu-inte-scouter att hitta till
Scouterna och få möjlighet att vara med!
Arbetet med att synas sker genom att vi:
•
•
•
•
•
•
•

Deltar i och visar upp Scouterna i publika sammanhang där vi kan nå många barn, unga och vuxna.
Exempel kan vara Kulturkalaset, event och mässor.
Visar upp Scouterna i bra sammanhang och på ett bra sätt, samt visar att Scouterna är en verksamhet som
passar alla oberoende vem man är och var man bor.
Sprider kunskap om scouting i distriktets upptagningsområde bl.a. genom våra broschyrer och scoutmärket.
Visar att Scouterna är en aktiv del i samhällsdebatten när det kommer till frågor rörande föreningsliv, miljö
och barns rättigheter i lokala frågor.
Är en del i Angeredsutmaningen för att sprida kunskap om Scouterna och bidra med möjligheter till
utveckling till unga i Angered.
Undersöker möjligheter att samverka med andra föreningar som arbetar med unga. Exempel kan vara
Fryshuset, ungdomsläger m.m.
Stöttar scoutkårer som vill visa upp Scouterna publikt med marknadsföring, kanslistöd och ev. ekonomiskt
stöd vid möjlighet.
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Distriktet erbjuder varje scout och ledare möjligheten att se ett större sammanhang och bygga nya kontaktnät
genom möten med andra
Vi vill satsa mer på ledare och roverscouter. Dels genom att ordna arrangemang specifikt för denna målgrupp, men
också genom att uppmuntra till deltagande på arrangemang, samlingar och event. Vi vill också undersöka möjligheten
att göra sitt roverprojekt som ett projekt inom distriktet.
Kragenäs – möjligheternas mötesplats
Under två somrar har vi arbetat med att utöka servicen och möjligheterna för kårer att arrangera läger på Kragenäs.
Detta arbete fortsätter genom att vi satsa mer på kommunikation, marknadsföring och tydlighet, samt stärker arbetet
runt matservice, lägerängar och program.
Under sommarsäsongen erbjuder vi service i form av vatten, ved, slanor, kylmöjligheter, laddningsmöjligheter,
försäljning av sötsaker och profilprodukter i kiosken samt toalettstädning. Under 2016 vill vi under utvalda veckor
erbjuda utökad service till kårerna på plats där vi förutom ovanstående erbjuder matservice samt mer program. Allt
arbete under serviceveckorna sköts av kragenäsare som arbetsleds av kragenäsvärdar och Kragenäsgruppen.
Program
Det ska vara lätt att ordna läger på Kragenäs och kåren ska kunna komma hit och ha det mesta på plats. Under året
vill vi:
•
•
•
•

Ta fram nya funktionärsledda aktiviteter och mer programmaterial.
Inventera och dokumentera utbudet av hajkplatser, vandringsleder och paddlingsleder runt Kragenäs, samt
förbättra markeringar på befintliga vandringsleder.
Utreda möjligheterna att göra smedjan permanent genom att uppföra en vägglös byggnad för den.
Undersöka möjligheten för Göteborgsscouternas Stiftelse att köpa in kajaker som kan användas i
verksamheten.

Marknadsföring och information
Kragenäs har ett kontinuerligt behov av att synas och marknadsföras, både för att öka antalet lägernätter och
engagemanget för lägerplatsen. Under 2016 vill vi:
•
•
•
•

Närvara vid arrangemang såsom Innebandynatta, distriktsstämman och Scouternas stämma m.m.
Ta fram nya profilprodukter.
Förtydliga den lokala skyltningen och öka närvaron av scoutmärket och scoutkänslan på lägerplatsen.
All information till gäster, kragenäsare och kragenäsvärdar ska uppdateras och kommuniceras tydligt. Den
nya hemsidan för Kragenäs ska fortsatt utvecklas och mer information ska finnas på flera språk.

Infrastruktur
Kragenäs infrastruktur behöver kontinuerligt förbättras för att hålla en god servicenivå. Därför behöver följande
göras under 2016:
•
•
•
•

Kiosken, som etablerades under 2014, behöver färdigställas så att byggnaden blir funktionell.
Införskaffa ett radiosambandssystem för att effektivisera verksamheten.
Se över och utveckla brandskydd och brandberedskap.
Stötta Göteborgsscouternas Stiftelses planer på att investera i en permanent matfunktion samt byggnad för
att centralisera programstöd och underhåll. Dessa byggnader kommer att möjliggöra utökad service och att
Pannbergsstugans förråd töms för att bereda plats för utökade övernattningsmöjligheter.

Kragenäsgruppen
Kragenäsgruppen är fortfarande under uppbyggnad och strukturen följer den verksamhet vi utvecklar. En god
stämning är viktigt för att kunna ta emot alla som vill vara med och skapa mer engagemang för Kragenäs. Under
sommaren vill vi låta Kragenäsgruppen åka på ett studiebesök till någon av de större lägeranläggningarna i Sverige för
att få inspiration till hur vi kan fortsätta utveckla Kragenäs och bygga en bra stämning i gruppen.
Det löpande underhållet av lägerängarna kommer att skötas av Kragenäsgruppen. Under 2016 vill vi planera in en
Kragenäshelg under våren och en under hösten dit alla distriktets medlemmar är inbjudna för att tillsammans vara
med och både göra i ordning platsen inför och efter sommaren och ta fram planer för framtida utveckling.
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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. Vi vill fortsätta utöka detta samarbete genom att:
•
•
•
•
•

Aktivt delta i samverkansträffar och andra möten mellan organisationerna i väst.
Fortsätta söka nya sätt att samverka med andra.
Driva frågan om nästa stora gemensamma läger i väst som en uppföljare till Livat 2015.
Aktivt hålla kontakt med Västra kansliet och utbildningsgruppen.
Undersöka hur vi på ett bra sätt öppnar upp distriktet och vår verksamhet för fler inom vårt
verksamhetsområde att delta i.

I Scoutsverige anordnas varje år en samling för representanter ifrån varje distrikt. För 2016 står
Scoutorganisationerna i väst som värd för detta möte med Göteborg som centrum. Vi vill:
•

Skapa ett så öppet och bra klimat för mötet som möjligt där vi visar hur långt vi har kommit med den
gemensamma utvecklingen av scouting i västra Sverige.

I Scouterna är varje scoutkår en viktig del i den nationella beslutsprocessen. Vartannat år hålls Scouternas stämma
under en Demokratijamboree och 2016 är ett sådant år. Vi ser att det är viktigt att många kårer från Göteborg med
omnejd deltar och gör sina röster hörda på stämman. Distriktet vill:
•
•

Uppmuntra och underlätta för alla kårer i distriktet att delta med ombud på Scouternas stämma genom att
ordna förträffar och diskussioner inför stämman.
Uppmuntra och underlätta för alla i distriktet att åka på Demokratijamboreen genom att organisera en buss
till stämman.
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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 per 2014-12-31 aktiva medlemmar.

Kår

Antal ombud

Kår

Antal ombud

Annestorpsdalens scoutkår

5

Långedrags sjöscoutkår

9

Askims sjöscoutkår

6

Långängens scoutkår

4

Backa scoutkår

5

Lärjedalen/Hjällbo scoutkår

3

Björkekärrs scoutkår

4

Löftadalens scoutkår

3

Bohus scoutkår

4

Masthugget Majornas scoutkår

5

Engelbrekt, scoutkåren

4

Mölndals KFUK-KFUM scoutkår 4

Frodekåren KFUK-KFUM

4

Mölndal scoutkår FA

3

Göta Lejon, scoutkåren

5

Mölndals scoutkår

4

Göta scoutkår

5

Onsala scoutkår

0

Göteborgs katolska scoutkår

0

Partille scoutkår

4

Göteborgs sjöscoutkår

5

Porthälla scoutkår

5

Hjälteby sjöscoutkår

5

Pöhjalatütred-Kalevipoeg

0

Hvitfeldt scoutkår

4

Redbergslids scoutkår

5

Härryda scoutkår

4

Sisjö scoutkår

4

Högsbotorps scoutkår

5

Stenungsunds scoutkår

4

Johannebergs scoutkår

4

Tallinn, scoutkåren

0

Jägarna, scoutkåren

4

Templet Göteborg scoutkår FA

0

Järnbrotts scoutkår

5

Tor, scoutkåren

5

Kode scoutkår

4

Torslanda sjöscoutkår

5

Kortedala scoutkår

4

Trekunga KFUK-KFUM scoutkår 3

Kullavik sjöscoutkår

4

Tuve scoutkår

5

Kungälvs scoutkår

0

Tynnereds scoutkår

4

Kärna scoutkår

6

Tölö KM scoutkår

4

Landvetter scoutkår

6

Vättle scoutkår

4

Lerums scoutkår

7

Åsa scoutkår

4

Totalt antal ombud:

200
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