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Kallelse och mötesformalia
Välkomna på distriktsstämma!
Distriktsstyrelsen kallar ombud för alla kårer och bjuder in alla medlemmar till distriktsstämma 16
oktober 2016!
Göteborgs scoutdistrikt utgörs av totalt 49 scoutkårer med strax över 4 000 medlemmar. Under
en halvdag träffas vi för att gemensamt staka ut framtiden och planera verksamhetsåret 2017. Till
den här stämman finns det chans att skicka in egna förslag, motioner och lyfta just det du tycker
är viktigt. Vi väljer också en ny styrelse för nästa år.
Vi ses den 16/10
Hälsningar, Distriktsstyrelsen

Dag och tid
Söndagen den 16 oktober kl. 12.00-17.00 (incheckning kl. 11.00-11.45).

Plats
Fräntorps Folkets Hus. Adress: Fräntorpsgatan 10, 416 76 Göteborg.

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 dessutom förslagsoch 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. 11.00-11.45. Anmälan sker kårvis och med ifyllt
röstlängdsdokument (finns att ladda ner på distriktets hemsida) som är underskrivet av
kårordförande. Glöm inte att ta med listan att lämna in som underlag för röstlängden!
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Handlingar
Handlingarna kommer att publiceras på distriktets hemsida (www.gbgscout.se) senast 3 veckor
före stämman. De kommer även att skickas via mail till kårens ordförande eller postmottagare
om ingen ordförande finns registrerad i Scoutnet.
Om kåren önskar utskrivna handlingar är det möjligt att kontakta kansliet för detta.

Anmälan
Det kostar inget att delta på stämman och ingen anmälan krävs. Vill du ha fika och lunch behöver
detta anmälas i förväg. Anmälan för fika och lunch samt eventuella allergier görs senast 11
oktober via formulär på hemsidan.

Mat
Vid incheckningen på stämman kommer det att serveras varm dryck. Senare under dagen serveras
det en lättare lunch. För mer detaljerade mattider, se programmet på nästa sida.

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 de första punkterna samt kort föredra det som behandlades
på vårstämman. Sedan kommer kvarvarande punkter att föredras kort för alla. Ett uppehåll görs
för ett informationstorg där alla kan söka svar på eventuella 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
11.00-11.45
Incheckning för ombud, inlämning av röstlängd samt individuell utdelning av röstkort och
matbiljetter.
Varm dryck serveras och tid ges för mingel.
11.45
Informationspunkter från bl.a. Kragenäs och annan distriktsverksamhet.
12.00
Stämman börjar.
13.00
Stämman ajourneras för informationstorg och lunch (ungefärlig tid).
14.15
Stämman återupptas.
17.00
Stämman beräknas avslutas.
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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 ev. 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 2015.
(Punkten hanterades i sin helhet på distriktsstämman 18/5 2016)
6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet
åt distriktsstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret.
(Punkten hanterades i sin helhet på distriktsstämman 18/5 2016)
7. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
(Punkten hanterades i sin helhet på distriktsstämman 18/5 2016)
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 därefter följande verksamhetsår.
a. Medlemsavgift 2017
b. Verksamhetsplan 2017
c. Lägeravgift på Kragenäs för 2018
d. Budget 2017
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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Motioner
Motion 1 - Stötta samverkan mellan scoutkår
Göteborgs scoutdistrikt och scoutgrupper från
utlandet
Bakgrund
Stötta samverkan mellan scoutkår medlem i Göteborgs scoutdistrikt och scoutgrupper från
utlandet. Utbyte mellan svenska scouter och scouter från annat land är ett bra sett att utbyta
erfarenhet och lära sig om andra kulturer.
Tanken är stötta kårer som vill anordna ett samarbete med en utländsk scoutgrupp. Min tanke är
att det behöver vara en gemensam aktivitet och då behöver man kunna visa att det finns en
planering.
Det är bra att avgränsa var aktiviteten kan vara om distriktet bidra med pengar. Är aktiviteten i
närområdet, finns det möjlighet att göra något som andra scouter från distriktet kan medverka.
Aktiviteten är inom Göteborgs scoutdistrikts geografiska område (då går det inte söka pengar för
Jamboree17 som är i Skåne, Kragenäs fungerar bra eftersom det är en del av Göteborgs
scoutdistrikt).
Har inte funderat på maxkostnaden eller om distriktet ska lägga undan pengar. Snarare att det
finns möjlighet att söka bidrag för den typen av aktiviteter.
Samtidigt blir det en merkostnad för kårer som vill bjuda in utländska scout grupper.

Förslag
att scoutkårer i Göteborgs scoutdistrikt kan söka bidrag för att göra gemensam aktivitet med en
scoutgrupp från annat land inom Göteborgs scoutdistrikts geografiska område.

Motionär
Mikael Jedenby, Askims Sjöscoutkår och Torslanda Sjöscoutkår
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Styrelsens svar på motionen
Distriktsstyrelsen tycker att idén att gynna samverkan mellan svenska scoutkårer och utländska
scoutgrupper är bra och utvecklande för scouterna. Dock ser vi att de gemensamma medlen i
Göteborgs scoutdistrikt bör gå till gemensam verksamhet och projekt som riktar sig till en
bredare grupp av medlemmar.
Under 2017 vill vi i första hand satsa på att stötta scoutkårer i distriktet att åka på Jamboree17,
samt fortsätta våra gemensamma satsningar på Kragenäs.
Med detta som bakgrund föreslår styrelsen stämman
att avslå motionen
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Propositioner
Proposition 1 – Ändring av tilläggstadgar
Bakgrund
Redan i samband med att Göteborgs scoutdistrikt bildades 2013 diskuterades det om vi skulle ha
en eller två distriktsstämmor per år. Det fanns flera goda skäl för bägge alternativen men slutligen
enades stämman om att gå för en formulering i tilläggsstadgarna som byggde på en ordinarie
stämma per år. Dessa fastställdes i olika omgångar under 2013 och har gällt sedan dess.
I samband med att vi skulle avsluta verksamhetsåret 2015 lyftes frågan igen på distriktsstämman,
kopplat till att det fanns en motion att hantera. Styrelsen sammankallade till en extra
distriktsstämma under våren i samma anda som om det hade varit en ordinarie stämma.
Inriktningen på vårstämman var att göra ett avslut av senaste verksamhetsåret för att på
distriktsstämman på hösten fastställa en riktningen inför nästa verksamhetsår.
Styrelsen ser ett stort värde i att göra bägge stämmorna till ordinarie stämmor, såväl beträffande
förberedande åtaganden för styrelsen som medlemmarnas möjlighet till både val, propositioner
och motioner. Styrelsen ser det även som viktigt att hålla en öppen och vaken attityd när det
gäller att låta alla medlemmar kunna påverka verksamheten genom att införa två ordinarie
stämmor.
Eftersom en ändring av nuvarande tilläggsstadgar antingen kräver enkel majoritet på två
stämmor, varav en ska vara ordinarie, eller kvalificerad majoritet (75%) på en ordinarie stämma
för att kunna fastställas hoppas styrelsen på ett tydligt utslag redan på den här distriktsstämman.
Detta skulle innebära att de nya tilläggsstadgarna kan börja gälla redan från 2017-01-01.
Scouternas styrelse ska bekräfta tillägget för att ändringen ska kunna träda i kraft.
För tilläggsstadgar, se bilaga 1.

Förslag
Med ovanstående som underlag föreslår distriktsstyrelsen stämman
att ersätta befintliga tilläggsstadgar med bilagda tilläggsstadgar till Göteborgs scoutdistrikt.
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Kommande verksamhetsår
Förslag till budget för 2017
Se bilaga 2.
I budgeten har nedanstående förslag till avgifter varit grunden för intäktsberäkningarna.

Förslag till medlemsavgift för 2017 samt 2018
Distriktsstyrelsen föreslår en medlemsavgift för 2017 på 23 kr / termin.
Distriktsstyrelsen föreslår att för budget 2018 jobba mot en oförändrad medlemsavgift på 23 kr
per termin och medlem.

Förslag till lägeravgift på Kragenäs 2018
Lägeravgiften på Kragenäs 2017 beslutades på stämman 2015 och visas inom parentes efter
föreslagen avgift för 2018.

För boende på lägerängarna
50 kr / person och natt (50 kr)
För medlemmar i Göteborgs scoutdistrikt utgår en rabatt på 15 kr / person och natt (15 kr)

Ekonomisk plan mot balanserad budget 2019
Göteborgs scoutdistrikt har under ett flertal år haft ganska stora underskott i verksamheten. Det
har fungerat då det egna kapitalet har varit stort. Tidigare har en ekonomisk plan arbetats fram
för att nå en balanserad budget år 2019. Distriktsstyrelsen har tagit denna plan i beaktande när
verksamhetsplan och budget för 2017 har utarbetats. Det underskott som föreslås i budget ligger
därmed i linje med den plan som tagits fram och distriktsstyrelsen vill därför meddela att
utvecklingen som sker går i rätt riktning.
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Förslag till verksamhetsplan 2017
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 för medlemmar som vill ordna ett arrangemang eller en
utbildning som ligger i linje med distriktets verksamhet och policyer.
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 2017
Tillsammans i distriktet har vi goda relationer och en stark
gemenskap.
Alla medlemmar och kårer ska känna sig som en del i Göteborgs scoutdistrikt och känna att det
är vi tillsammans som skapar vår gemensamma verksamhet. Vi vill skapa en starkare gemenskap
mellan ledare och engagerade vuxna genom att:
•

•
•
•

Ordna kårträffar under vårterminen dit representanter från alla kårer bjuds in för att
inspireras, ge input på aktuella frågor, ha kul tillsammans och ta del av information. Varje
kårträff kommer att ha samma innehåll, men den geografiska platsen för mötet kommer
varieras så att alla enkelt kan delta.
Varje kår ska få en kontaktperson i distriktsstyrelsen för att vägarna inom distriktet ska
kännas kortare.
Ta fram distriktströjor som både kommer att säljas och delas ut till de som engagerar sig
för scouting i distriktets gemensamma verksamhet.
Påbörja arbetet med ett distriktsläger på Kragenäs 2019. Målet är att en ledning för
projektet ska kunna presenteras på distriktsstämman under hösten 2017.

Alla arrangemang som ordnas ska vara säkra och planeringen så flexibel som möjligt för att alla
ska kunna delta i arrangemanget på sina villkor. En önskan är att alla arrangemang och
utbildningar ska vara fyllda, vilket ger inspirerande och aktiva ledare och scouter, ökad
gemenskap och bättre arrangemang. Detta uppnår vi genom att:
•

Vara tydliga i all kommunikation inför händelser och utbildningar.
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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 samt i
sociala medier.
Möjliggöra scouting utöver avdelningsverksamheten, såsom sommarläger, för scouter
med ekonomiska begränsningar som annars inte hade haft möjlighet att delta. Medel från
O. Blidbergs fond kommer att användas till detta specifika ändamål.

Distriktet ordnar arrangemang och kompletterande utbildningar
som efterfrågas.
Händelser
I ett scoutdistrikt ordnar vi sådant som blir bättre och roligare om vi gör det tillsammans! Under
2017 vill vi genomföra:
•
•
•

Äventyret 2017 under en helg där alla åldersgrupper deltar på något sätt.
Arrangemang som ordnas av unga och riktas speciellt mot utmanare och roverscouter;
innebandynatta på vårterminen och en julaktivitet på höstterminen med ytterligare
aktiviteter däremellan.
Seglingar med den härliga skutan Mandalay under både kvällar, helger och långseglingar.
Seglingssäsongen kommer att vara maj till oktober (med reservation för ev. ändringar
p.g.a. väder eller andra omständigheter). Det kommer att finnas möjlighet att delta i
arrangemangsseglingar en kväll eller helg, längre seglingar för de med erfarenhet eller att
boka Mandalay för en kväll eller helg.

Utbildning
Att satsa på utbildning för vuxna är viktigt för att alla inom Scouterna ska känna att de utvecklas
och kan fortsätta bedriva bra scoutverksamhet med sina scouter. Den ideella regionala
utbildningsgruppen i Västsverige har i uppdrag av Scouternas Folkhögskola att samordna
ledarutbildningar inom Scouternas ramverk som hålls i Västra Götaland och Halland. Distriktet
vill fortsätta stötta gruppen att ordna bra utbildningar, samt förmedla medlemmars behov av
ledarutbildning.
Distriktet ska vara lyhörda för medlemmars behov och önskningar av övrig utbildning som
kompletterar Scouternas ledarutbildningar. Distriktet ska även fortsätta samarbetet med
Civilförsvarsförbundet för att fördjupa våra utbildningar.
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
policyer.
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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
användarvänligheten.
Fortsätta utveckla Kragenäs hemsida, samt fortsätta stärka Mandalays del på distriktets
hemsida.
Skicka ett nyhetsmail i slutet av varje månad till kårordförande och de som själva har
skrivit upp sig på nyhetsmailet, samt ett större mailutskick till alla medlemmar en gång per
termin.
Skicka ett pappersutskick till varje scoutkår inför 2017 med alla viktiga datum för året,
samt skicka ett pappersutskick under våren till alla medlemmar.
Komplettera med kommunikation via sociala medier och utveckla bloggen på distriktets
hemsida.
Utveckla distriktets intranät för att kunna samla all information som distriktsaktiva
behöver.
Utöka vår marknadsföring av de möjligheter som finns till scouting på Kragenäs,
Mandalay och med kanoterna som distriktet förfogar över.
Se över behovet av skrivare, kopiator och scanner på kansliet.

Distriktet ska vara ett stöd till medlemmar som vill ordna ett
arrangemang eller en utbildning som ligger i linje med
distriktets verksamhet och policyer.
Visst vore det kul att kunna genomföra ett arrangemang för fler i distriktet? Kanske har just du
en jättebra idé? Vänd dig till distriktet med din idé och starta ett projekt! Distriktet kan stötta med
att starta projektet, under genomförandet och att utvärdera efteråt. Vi har avsatt en summa, enligt
bifogat budgetförslag, som kan gå till de projekt som dyker upp under året. Villkoret för att
distriktet ska kunna stötta projektet/arrangemanget ekonomiskt är att det följer distriktets
policyer och riktar sig till hela distriktet.
Som stöd till projektgrupper och kårers verksamhet ordnar distriktet också:
•
•
•

Uthyrning av kanoter till de som vill ha paddling i sin scoutverksamhet.
Utlåning av lokaler på Purpursnäckan till scoutkårer och projektgrupper som behöver
lokaler.
Stöd till scoutkårer och projektgrupper som gör större arrangemang, utanför distriktets
regi, med informationsspridning via våra kanaler.
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Distriktet ska visa upp Scouterna som en naturlig del av
samhället.
Scouterna ska synas som en naturlig del av samhället! Vi vill vara på plats och visa att vi är aktiva i
sammanhang som samlar föreningslivet inom distriktets verksamhetsområde.
Distriktet ska synas genom att:
•
•
•
•

Delta i och visa upp Scouterna i publika sammanhang där vi kan nå många barn, unga
och vuxna. Exempel på detta kan vara Kulturkalaset.
Visa upp Scouterna i bra sammanhang och på bra sätt, samt sprida kunskap om
Scouterna.
Visa att Scouterna är en aktiv del i samhällsdebatten när det kommer till frågor rörande
föreningsliv, miljö och barns rättigheter i lokala frågor.
Stötta scoutkårer som vill visa upp Scouterna publikt i sammanhang där de når många
barn, unga och vuxna genom kanslistöd och, vid behov, ett ekonomiskt bidrag. En
summa, enligt budgetförslaget, avsätts att söka pengar ifrån.

Distriktet erbjuder varje scout och ledare möjligheten att se ett
större sammanhang och bygga nya kontaktnät genom möten
med andra.
Efter flera inkomna önskemål vill Göteborgs scoutdistrikt starta ett nätverk för roverscouter och
vuxna som vill fortsätta att bedriva scouting tillsammans. Syftet är att inspirera engagerade vuxna
genom möten med andra, samt genom gemensamma upplevelser bidra till ännu mer engagemang
tillbaka till scouterna. För att ytterligare stimulera bildandet av ett nätverk avsätts en summa,
enligt budgetförslaget.

Kragenäs – Möjligheternas Mötesplats
Sommaren 2016 utökades den fasta lägerservicen genom att erbjuda ett fast program tillsammans
med fler gemensamma programaktiviteter. Under 2017 vill vi fortsätta att hålla en högre
servicenivå på Kragenäs och satsar på att vidareutveckla och förbättra program, lägerängar och
matservice samt arbetet med information och marknadsföring.
Under sommarsäsongen erbjuds basservice i form av vatten, ved, slanor, kylmöjligheter,
laddningsmöjligheter, försäljning i kiosken samt toalettstädning. Under ett par veckor erbjuds
Kragenäs specialveckor med matservice och mer programaktiviteter.
Allt arbete under specialveckorna sköts av Kragenäsare som arbetsleds av Kragenäsvärdar. Under
övriga sommarveckor sköter Kragenäsvärdarna arbetet.
Program
Det ska vara lätt att ordna läger på Kragenäs och kåren ska kunna komma och ha det mesta på
plats. Under året ska vi göra följande:
•

Ta fram nya och förbättra befintlig programaktiviteter.
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Utveckla fler platser för programaktiviteter.
Förbereda för fler lägerbålsplatser.
Erbjuda mer ledaraktiviteter under specialveckorna.
Stötta arbetet i kajakprojektsgruppen för att köpa in kajaker som kan användas i
verksamheten.

Marknadsföring och information
Under 2017 vill vi:
•
•
•
•

Närvara vid arrangemang såsom distriktsstämman, Scoutforum och andra större
arrangemang.
Ta fram nytt marknadsföringsmaterial.
Förtydliga den lokala skyltningen.
Fortsätta förbättra informationsmaterialet till gästerna samt översätta till andra språk som
engelska och tyska.

Infrastruktur
Under 2017 planeras för följande:
•
•
•
•

Det löpande underhållet av lägerområdet kommer att skötas av Kragenäsgruppen.
Distriktets bjuds in till en Kragenäshelg under våren och en under hösten för att
tillsammans vara med och både göra i ordning platsen inför och efter sommaren.
Stötta Göteborgsscouternas Stiftelses planer på att investera i en permanent byggnad för
matservice och en byggnad för programmaterial och underhåll. Under året görs en mer
omfattande översyn av boendet för funktionärer på Kragenäs.
Kragenäsgruppen kommer ges möjlighet att fortsätta stärka sitt arbete som grupp och åka
på en inspirationsresa till någon av de stora anläggningarna i Sverige.

Utveckling
Kragenäsgruppen kommer under året att arbeta med en strategi för att hantera investeringar och
underhåll för att utveckla lägerplatsen till sommaren 2018. En investeringsplan tas fram
tillsammans med Göteborgsscouternas Stiftelse.

Nationellt och regionalt
Det regionala samarbetet med alla scouter i Västsverige är viktigt för att stärka scouting och
utveckla oss framåt. Vi vill fortsätta vår samverkan med övriga scoutorganisationer i väst, samt
Västra Kansliet genom att:
•
•
•
•
•

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

Under 2017 ordnas en nationell Jamboree på Rinkabyfältet, Jamboree17. Vi tror att många kårer i
distriktet är intresserade av att åka och vi vet att det finns organisatoriska och ekonomiska
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vinningar i att samordna resa och materialtransport. Vi vill därför initiera och stötta en
arbetsgrupp bestående av individer i kårer som planerar att åka, som ser över vilka vinster som
kan göras genom samverkan och som initierar sådan.
2017 är ett år då det inte hålls något årsmöte på nationell nivå, utan ett förvaltningsmöte. Detta
har tidigare hållits under Scoutforum, som riktar sig till alla som är intresserade av Scouternas
utveckling samt de som vill gå på roliga workshops och träffa mycket folk. Distriktet vill:
•

Uppmuntra och underlätta för alla medlemmar som vill åka till Scoutforum genom att
ordna och subventionera resa.
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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 snart det är klart och kommer finnas i tryckt
format på stämman.
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Röstlängdsunderlag
Göteborgs scoutdistrikts antal ombud per kår enligt Scoutnet per 2015-12-31 aktiva medlemmar.

Kår

Antal ombud

Annestorpsdalens Scoutkår

5

Askims Sjöscoutkår

6

Backa Scoutkår

5

Björkekärrs Scoutkår

4

Bohus Scoutkår

4

Engelbrekt, Scoutkåren

4

Frodekåren KFUK-KFUM

4

Göta Lejon, Scoutkåren

5

Göta Scoutkår

5

Göteborgs Katolska Scoutkår 0
Göteborgs Sjöscoutkår

5

Hjälteby Sjöscoutkår

5

Hvitfeldts Scoutkår

4

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

Landvetter Scoutkår

5

Lerums Scoutkår

6

Långedrags Sjöscoutkår

8

Långängens Scoutkår

4

Lärjedalen/Hjällbo Scoutkår

3
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Löftadalens Scoutkår

3

Masthugget Majornas
Scoutkår

5

Mölndals KFUK-KFUM
Scoutkår

4

Mölndal Scoutkår FA

0

Mölndals Scoutkår

4

Onsala Scoutkår

0

Partille Scoutkår

4

Porthälla Scoutkår

5

Pöhjalatütred-Kalevipoeg

0

Redbergslids Scoutkår

4

Sisjö Scoutkår

5

Stenungssunds Scoutkår

4

Tallinn, Scoutkåren

0

Tor, Scoutkåren

5

Torslanda Sjöscoutkår

5

Trekunga KFUK-KFUM
Scoutkår

3

Tuve Scoutkår

5

Tynnereds Scoutkår

4

Tölö KM Scoutkår

4

Vättle Scoutkår

3

Åsa Scoutkår

4

Totalt antal ombud:

Göteborgs scoutdistrikt

190
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Bilaga 1: Förslag på tilläggsstadgar
Den text i nedanstående förslag som är markerad med grå överstrykning är det som föreslås
ändras i de nuvarande fastställda tilläggsstadgarna för Göteborgs Scoutdistrikt.

Göteborgs scoutdistrikts tillägg till Scouternas stadgar för att ha två årliga stämmor
§ 1. Allmänt
Scouternas stadgar gäller för Göteborgs scoutdistrikt, dock med angivna ändringar och tillägg:
§ 2 ersätter § 8.21
§ 4 ersätter § 8.8
§ 5 ersätter § 8.10
§ 6 ersätter § 8.12
§ 7 ersätter § 8.13
§ 8 ersätter § 8.16
§ 9 ersätter § 8.17
§ 10 ersätter § 8.18, första stycket
§ 2 Ändring av tilläggsstadgar
Vid ändring eller tillägg av dessa tilläggsstadgar krävs 3/4 majoritet på en ordinarie
distriktsstämma eller enkel majoritet på två på varandra följande distriktsstämmor. Minst en av
dessa skall vara en ordinarie stämma. Innan tillägget träder i kraft ska Scouternas styrelse bekräfta
tillägget sedan den konstaterat att detta inte strider mot någon bestämmelse i Scouternas stadgar.
§ 3 Distriktsstyrelsens säte
Göteborgs Scoutdistrikts styrelse har sitt säte i Göteborg.
§ 4 Ordinarie möten med distriktsstämman
Ordinarie möten med distriktsstämman ska hållas två gånger varje år, på våren respektive hösten,
på ort och tid som bestäms av distriktsstyrelsen.
Följande ärende ska förekomma på vårmötet med distriktsstämman:
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 röstlängden
3. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats
4. Fastställande av föredragningslista
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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.
7. Beslut i anledning av distriktsstyrelsens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
8. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman
9. Eventuella fyllnadsval
10. Övriga ärenden
Följande ärende ska förekomma på höstmötet med distriktsstämman:
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 röstlängden
3. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats
4. Fastställande av föredragningslista
5. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande
verksamhetsåret
6. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman
7. Val av distriktsordförande och en eller två vice distriktsordförande
8. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter
10. Val av sammankallande och övriga ledamöter i distriktsstämmans valberedning
11. Övriga ärenden
§ 5 Kallelse och handlingar till distriktsstämman
Kallelse till distriktsstämman ska utfärdas av distriktsstyrelsen och ska för ordinarie
distriktsstämma vara scoutkårerna tillhanda minst två månader, samt för extra distriktsstämma
minst tre veckor, innan distriktsstämmans öppnande. För kallelse till extra distriktsstämma ska
föredragningslistan bifogas. Handlingarna ska för ordinarie distriktsstämma vara scoutkårerna
tillhanda senast tre veckor, samt för extra distriktsstämma minst en vecka, innan
distriktsstämmans öppnande.
Handlingarna för ordinarie vårmöte med distriktsstämman ska inkludera: föredragningslista,
verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse, motioner till
distriktsstämman och distriktsstyrelsens yttrande över motionerna samt propositioner till
distriktsstämman.
Handlingarna för ordinarie höstmöte med distriktsstämman ska inkludera: föredragningslista,
förslag till medlemsavgift samt verksamhetsplan och budget för det närmast följande
verksamhetsåret, förslag till medlemsavgift för det därnäst följande verksamhetsåret,
valberedningens förslag, motioner till distriktsstämman och distriktsstyrelsens yttrande över
motionerna samt propositioner till distriktsstämman.
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§ 6 Distriktsstämmans valberedning
Höstmötet med distriktsstämman väljer valberedning, bestående av minst 5 ledamöter, för
perioden intill kommande höstmöte med distriktsstämma. En ledamot väljs som
sammankallande.
Valberedningen ska lägga fram förslag på personer för de val som ska göras av distriktsstämman.
Senast fyra veckor före den ordinarie distriktsstämman ska valberedningen avge skriftligt förslag
på kandidater till samtliga poster som ska väljas.
§ 7 Årsredovisning
Distriktets räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt bokslut. Räkenskaperna,
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret ska senast två
månader efter verksamhetsårets utgång överlämnas till revisorerna. Handlingarna ska av
revisorerna med berättelse över deras granskning återställas till distriktsstyrelsen senast tre
månader efter verksamhetsårets utgång. Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen,
balansräkningen och revisionsberättelsen samt justerade protokoll från vårmöte med
distriktsstämman med beslut i fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter ska av
distriktsstyrelsen inom två månader efter vårmötet med distriktsstämman insändas till Scouternas
styrelse.
§ 8 Distriktsstyrelsens sammansättning
Distriktsstyrelsen består av distriktsordförande, en eller två vice distriktsordförande samt minst
fem övriga ledamöter. Distriktsstämman fastställer antalet ledamöter och väljer distriktsstyrelse.
Av ledamöterna ska minst hälften, däribland distriktsordförande samt den som har hand om
distriktets ekonomi, vara myndiga.
§ 9 Val av distriktsstyrelse och mandatperiod
Distriktsstyrelsens ledamöter väljs av distriktsstämman. Distriktsordförande och en eller två vice
distriktsordförande utses för det närmast följande verksamhetsåret. Övriga ledamöter utses för de
två närmast följande verksamhetsåren; av dem väljs hälften vid ett ordinarie höstmöte med
distriktsstämman och de övriga vid nästa ordinarie höstmöte med distriktsstämman.
Distriktets verksamhetsår är kalenderår, om inte distriktsstämman beslutar annat.
Distriktsstämman beslutar om styrelseledamöterna ska väljas för tiden intill nästa årliga möte eller
för verksamhetsår.
Valbar är den medlem som förklarar sig villig att verka för Scouternas grundprinciper enligt
Kapitel 1 i Scouternas stadgar.
§ 10 Distriktsstyrelsens sammanträden
Distriktsstyrelsen sammanträder efter kallelse av distriktsordförande eller när minst hälften av
ledamöterna begär det med minst två veckors varsel, eller med kortare varsel om styrelsens
samtliga röstberättigade medlemmar begär det. Vid distriktsstyrelsens sammanträden ska föras
protokoll.
Distriktsstyrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas
genom enkel majoritet. Vi lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten
avgör.
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Bilaga 2: Budgetförslag
Göteborgs scoutdistrikts budget 2016 - 2017
Höststämman 2016

Not

Gemensamma poster
Medlemsavgifter

1

Kommunbidrag

2

Regionsbidrag

3

Räntor

4

Budget 2017
Intäkter
1 366,6
188,6
475,0
310,0
0,0

Personal
Kanslikostnader

5

Försäljning

6

Scouternas stämma/Scoutforum
Göteborgsscouterna stiftelse

7

35,0
8,0
350,0

Kostnad
-1 135,6

0,0

Distriktsmöten
DSL gemensamma möten
DS möten och planering
DS till förfogande

Projekt

0,0

Samverkan inför Nationella Jamboreen 17
Distrikts läger 2019 på Kragenäs

8
9

Kanoterna

10

10,0

Drift och underhåll

10,0
620,0

Uthyrning

Kragenäs
Drift och underhåll
Uthyrning

11

Lägerservice

12

225,0
325,0

Program och verksamhet
Nya satsningar

13

Mandalay

14

70,0
11,0

15

1,0
10,0
0,0

16

0,0
34,0

Drift och underhåll
Arrangemangsseglingar
Uthyrning, kvällar och helger

Purpursnäckan
Drift och underhåll
Uthyrning

Händelser
Kommunikation
Publika arrangemang
Utbildning

17

Summa:

rs resultat

r medlemmar men

10 Tkr mot budget 250
g från Halland och för
orgs kommun blev
hunnit få tag på en ny

ger cirka 80 Tkr under

erksamheten en hel del

kr bättre än det

5,0
3,0

2 049,6

Netto

Intäkter
1 078,0
158,0
475,0
250,0
22,0

-108,0
-30,0
-30,0
-10,0

231,0
188,6
0,0
310,0
0,0
-450,0
-130,0
4,4
-42,0
350,0
0,0
-93,0
-26,0
-12,0
-20,0
-35,0
-10,0
-5,0
-5,0
0,0
-10,0
10,0
-36,0
-225,0
134,0
87,0
-32,0
0,0
-90,0
-95,0
0,0
5,0
-25,0
-25,0
0,0
-74,0
-30,0
-25,0
-7,0

-2 208,6

-159,0

-475,0

-450,0
-130,0
-30,6
-50,0

Övrigt gemensamt

Distriktets ledning

Budget 2016

-93,0
-26,0
-12,0
-20,0
-35,0
-10,0
-5,0
-5,0
-10,0
-10,0
-656,0
-225,0
-91,0
-238,0
-32,0
-70,0
-101,0
-95,0
-1,0
-5,0
-25,0
-25,0

Kostnad
-1 053,4

Netto

-104,0
-25,0
-19,0
-20,0
-40,0
0,0

24,6
158,0
100,0
250,0
22,0
-417,4
-180,0
9,0
-42,0
125,0
0,0
-99,0
-20,0
-19,0
-20,0
-40,0
0,0

-952,0
-215,0
-97,0
-543,0
-22,0
-75,0

53,0
-215,0
203,0
122,0
-22,0
-35,0

3,0
5,0

-145,0
-52,0
-35,0
-10,0

-91,0
-52,0
-32,0
-5,0

2 150,0

-2 351,4

-201,4

-375,0

-417,4
-180,0
-31,0
-50,0

40,0
8,0
125,0
5,0
5,0

0,0

1 005,0
300,0
665,0
40,0

54,0

Kommentarer och lite mer bakgrund (alla belopp i tusen kronor, Tkr)
Noter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Förklaring

Budgeten bygger på 4100 medlemmar på helåret och med en höjd avgift till 46:- per år, 23:- per termin.
Vi söker 475.000:- för att hoppas få lite till en vidare utveckling av Kragenäs
Regionsbidraget svänger för mycket och beror i grunden på hur vi sköter vår aktivitetsredovisning. Undersökning pågår.
Inga placeringar utan bara på bankkonto ger just nu ingen ränta.
Med ett flertal nya avtal, justeringar av behoven och rena inköp bör vi kunna nå nya lägre nivåer.
Försäljningen behöver revideras för att sätta rätt marginaler. Intäkt är brutto, kostnader är kortavgifter och inköp.
Äskat bidrag bygger på summan av kostnader för övertagen skötsel av anläggningarna samt stöd för personalkostnaderna.
Någon form av samordning av t.ex. resor och transporter för att underlätta för Göteborgare att komma till Rinkaby.
Under 2017 skall lägerkommitteen för Distriktsläger börja jobba för att skapa ett bra distriktsläger på Kragenäs 2019
Kanoterna har stabila intäkter och kostnader och för 2017 blir budget som Stiftelsen bokfört tidigare år.
Uthyrning på Kragenäs bygger på 5000 gästnätter varav 2000 rabatterade Göteborgare
Lägerservice är intäkter för mat och kiosken. Cirka hälften av lägergästerna, 2500 lägerdagar, förväntas köpa mat.
Nya satsningar på program och lägeraktiviteter kan helt täckas med medel från O Blidbergs fond.
Budget 2017 för Mandalay bygger på tidigare kostnader och intäkter som ej har med långsiktigt underhåll att göra.
Purpursnäckan genererar inga intäkter för uthyrning. Kostnaderna är hyrestagarens reparationer och skötsel av fastigheten.
Fördelas på RUT 70 kkr, Äventyret 25 kkr och 10 kkr arrangemangsstöd samt 3 kkr Nystart av Rover och ledar nätverk
Publika arrangemang 20 kkr och 10 kkr för stöd till kårrekrytering
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Lite underlag för uppskattningen av 2016 års resultat

Kommentarer oc
Noter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

> Precis som för Scouterna har även Göteborgs Scoutdistrikt bivit fler medlemmar men
detta blir ännu inte så mycket nya pengar, bara cirka 2 Tkr extra.
> Regionsbidraget har blivit oerhört mycket större än budgeterat, 510 Tkr mot budget 250
Tkr, dels för att vi gjorde mer 2015 men även för att vi har fått bidrag från Halland och för
att det är andra organisationer som gör mindre. Bidraget från Göteborgs kommun blev
netto cirka 25 Tkr lägre.
> Våra personal kostnader blir cirka 80 Tkr lägre eftersom vi inte har hunnit få tag på en ny
kanslist.
> Kostnaderna för att leda distriktet och för alla aktiviteter vi gör ligger cirka 80 Tkr under
budget.
> Kragenäs har haft lite färre gäster än budget men orkat utveckla verksamheten en hel del
vilket get ett resultat cirka 90 Tkr sämre än budget.
> Tillsammans ger det att vårt utfall 2016 kommer att bli cirka 300 Tkr bättre än det
budgeterade underskottet på 201,4 Tkr, knappa 100 Tkr i överskott.

Budgeten bygger på 4100 med

Vi söker 475.000:- för att hopp

Regionsbidraget svänger för m

Inga placeringar utan bara på b

Med ett flertal nya avtal, juste

Försäljningen behöver revidera

Äskat bidrag bygger på summa

Någon form av samordning av

Under 2017 skall lägerkommit
Kanoterna har stabila intäkter

Uthyrning på Kragenäs bygger

Lägerservice är intäkter för ma

Nya satsningar på program och

Budget 2017 för Mandalay byg

Purpursnäckan genererar inga

Fördelas på RUT 70 kkr, Äventy

Publika arrangemang 20 kkr oc

Göteborgs scoutdistrikts resultat 2014-2015
Verkligt utfall 2015
Intäkter
Gemensamma poster

787,3
160,0
250,0
249,3
7,9

Medlemsavgifter
Kommunbidrag
Regionsbidrag
Räntor

Kostnad
-831,8
-0,4
-250,0

846,8
149,5
250,0
226,7
31,6

-558,5
-153,1
-72,1
-260,1
-32,3
-40,9

-54,6
-153,1
135,4
35,3
-31,3
-40,9
0,0

708,5

-31,3
-31,3

-31,3

-56,4
-27,1
-15,2
-2,5

17,4

1,5

-92,5
-27,1
-15,2
-4,0

1 329,8

-1 657,0

-327,2

-353,2
-205,9

Kanslikostnader

10,1
5,0
105,0

Scouternas stämma/Scoutforum
Göteborgsscouterna stiftelse

-22,3

Övrigt gemensamt

Distriktets ledning

1,0
1,0

Distriktsmöten
DSL gemensamma möten
DS möten och planering
DS till förfogande

Projekt

Intäkter

-44,5
159,6
0,0
249,3
7,9
-353,2
-205,9
10,1
-17,3
105,0
0,0
-71,5
-14,0
-12,3
-26,9
-18,3
-24,1

Personal
Försäljning

Verkligt utfall 2014

Netto

0,0

-72,5
-15,0
-12,3
-26,9
-18,3
-24,1

26,3
9,7
153,0
1,8
1,1
0,7

0,0

Kostnad
-834,6
-200,0

-328,0
-240,2
-23,5
-42,9

-119,9
-32,2
-54,4
-18,4
-14,9
-44,4

Netto
12,2
149,5
50,0
226,7
31,6
-328,0
-240,2
2,8
-33,2
153,0
0,0
-118,1
-31,1
-53,7
-18,4
-14,9
-44,4
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Distrikts läger 2019 på Kragenäs

Kanoterna
Drift och underhåll
Uthyrning

Kragenäs

503,9

Drift och underhåll

207,5
295,4
1,0

Uthyrning
Lägerservice
Program och verksamhet
Nya satsningar

Mandalay

-710,7
-160,1
-66,1
-447,4
-37,1

-2,2
-160,1
175,3
19,7
-37,1
0,0

13,2

-63,1
-46,5
-31,6
-23,6

-45,7
-46,5
-31,6
-10,4

1 587,7

-1 874,4

-286,7

241,4
467,1

Drift och underhåll
Arrangemangsseglingar
Uthyrning, kvällar och helger

Purpursnäckan
Drift och underhåll
Uthyrning

Händelser
Kommunikation
Publika arrangemang
Utbildning

36,1

Summa:

sida 23 av 23
sida 23 av
23

