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Välkomna på distriktsstämma! 
Distriktsstyrelsen kallar ombud för alla kårer och bjuder in alla medlemmar till distriktsstämma 18 

maj 2016! Göteborgs scoutdistrikt utgörs av totalt 49 scoutkårer med strax över 4 000 
medlemmar. Tillsammans ses vi nu för distriktsstämma där vi kommer att hantera och avsluta det 

föregående verksamhetsåret 2015. I oktober kommer vi sedan att ha en distriktsstämma där vi 
hanterar kommande verksamhetsår och blickar framåt. 

Enligt våra stadgar håller vi en distriktsstämma per år. I år håller vi två distriktsstämmor, vilket 

innebär att den stämma vi nu kallar till enligt stadgarna är en extra distriktsstämma. I 
distriktsstyrelsen har vi dock valt att hantera båda stämmorna som ordinarie stämmor avseende 

datum när kallelse och handlingar ska ut och det går även bra att skicka in motioner till båda 
stämmorna. Har ni några frågor om detta, så hör gärna av er till styrelsen@gbgscout.se. 

Välkomna! 

Dag och tid 
Datum: 18/5 

Lokalen är öppen från kl. 17.30 

18.00-18.20 Incheckning för alla ombud 

Program för dagen 
17.45 – 18.20 Kaffe och smörgås serveras 

18.00-18.20 Incheckning för alla ombud 

18.30 Stämman börjar 

21.00 Beräknad avslutning 

Plats 
Equmenia Majornas scoutkårs lokaler vid Chapmans Torg. 

Vägbeskrivning 
Resa med spårvagn (rekommenderas): Nummer 3 eller 9 till hållplatsen Chapmans Torg.  

Resa med bil söderifrån: Ta Söderleden till avfart Chapmans Torg. 

Resa med bil norrifrån: Ta Oscarsleden till avfart Chapmans Torg, därefter Karl Johansgatan till 

Chapmans Torg. 



Stämmohandlingar 18/5 2016 Göteborgs scoutdistrikt 

 

 

sida 4 av 9 

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.18.00 – 18.20. Anmälan sker kårvis och med ifylld lista där 
kårens ombud står med och som är underskriven av kårordförande. Glöm inte att ta med listan 

att lämna in som underlag för röstlängden! 

Anmälan 
Det kostar inget att delta på stämman och ingen anmälan krävs. Vill man ha fika så kostar det 20:- 
och anmälan för fika görs senast 16 maj via formulär på hemsidan. Betalningsanvisningar skickas 

efter anmälan till angiven e-post. 

Mat 
Vid incheckningen på stämman kommer det att serveras kaffe och smörgås. Glöm inte 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. Vi 

kommer att hantera alla frågor gemensamt i plenum och där också fatta alla beslut. 
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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. 

a) Föredragning av verksamhetsberättelse för 2015 
b) Föredragning av resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse för 2014 

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 2015 
b) Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 2015 

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) Stämmans avslutande 
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Föregående verksamhetsår 
 

Verksamhetsberättelse 
Se separat häfte, bilaga 5 

Utfall och budgetavvikelser 2015 med kommentarer 
Se bilaga 1 

Resultaträkning 2015 
Se bilaga 2 

Balansräkning 
Se bilaga 3 

Revisionsberättelse 
Se bilaga 4 

 

Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
Verksamheten och det ekonomiska resultatet för 2015 visar på ett underskott på 327.222,46. 

Göteborgs scoutdistrikts styrelse föreslår 

att detta underskott bokas mot distriktets totala balanserade resultat. 

Göteborgs scoutdistrikts balanserade resultat, totalt eget kapital, kommer efter föreslagna 
åtgärder att uppgå till 1.739.670,07 kronor. 

  



Stämmohandlingar 18/5 2016 Göteborgs scoutdistrikt 

 

 

sida 7 av 9 

Motioner 
Inga motioner har inkommit 
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Propositioner 
Styrelsen har inte lagt några propositioner 
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Röstlängdsunderlag 
 

Göteborgs scoutdistrikt antal ombud per kår enligt Scoutnet per 2015-12-31 aktiva 
medlemmar. 
 

Kår Antal ombud   Kår Antal ombud  

Annestorpsdalen KM 5 Långedrags sjöscoutkår 8 

Askims sjöscoutkår 6 Långängens scoutkår 4 

Backa scoutkår 5 Lärjedalen/Hjällbo scoutkår 3 

Björkekärrs scoutkår 4 Löftadalen 3 

Bohus scoutkår 4 

Masthugget Majornas 
Scoutkår 5 

Engelbrekt, Scoutkåren 4 Mölndal KM 4 

Frodekåren, Fjärås 4 Mölndal scoutkår FA 0 

Göta Lejon, Scoutkåren 5 Mölndals scoutkår 4 

Göta scoutkår 5 Onsala 0 

Göteborgs katolska scoutk 0 Partille KM 4 

Göteborgs sjöscoutkår 5 Porthälla scoutkår 5 

Hjälteby sjöscoutkår 5 Pöhjalatütred-Kalevipoeg 0 

Hvitfeldt, Göteborg 4 Redbergslids scoutkår 4 

Härryda scoutkår 4 Sisjö, Askim 5 

Högsbotorps scoutkår 4 Stenungsunds scoutkår 4 

Johannebergs scoutkår 4 Tallinn scoutkår 0 

Jägarna, Göteborg 4 Tor, Scoutkåren 5 

Järnbrotts scoutkår 4 Torslanda sjöscoutkår 5 

Kode scoutkår 4 Trekungakåren 3 

Kortedala scoutkår 4 Tuve scoutkår 5 

Kullavik 4 Tynnereds scoutkår 4 

Kungälvs scoutkår 0 Tölö, Kungsbacka 4 

Kärna scoutkår 5 Vättle scoutkår 3 

Landvetter scoutkår 5 Åsa scoutkår 4 

Lerum KM 6   

 

Totalt antal kårer: 49     Totalt antal ombud: 190 
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