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Protokoll 2017:10 
Datum: 2017-10-12 

Plats: Purpursnäckan, Delsjövägen 5A, Göteborg 

Närvarande   Förkortning 
Alexander Einerskog  AE 
Ellen Björnhage  EB 
Jenny Irwert    JI, enbart punkt 1, 3, 5.2 och 5.2 
Jan Månsson    JAN  
Jakob Revellé   JR  
Fredrik Seebass  FS 
Sara Sjögren   SS 
Elin Tinglöf   ET 
David Udén    DU 

Närvarande, ej styrelsemedlemmar: 
Erik Salmonsson (anställd)  ES 

Vid frågor eller vid önskemål om att läsa rapporter och/eller underlag som enbart är publicerat på Google-drive 
meddelas detta till styrelsen@gbgscout.se eller ordforande@gbgscout.se. 

1 Inledning 

1. 1 Mötets öppnande  

1 . 2 Godkännande av  föregående protokol l  
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll, protokoll 2017:9, och lägga detta till 
handlingarna.  

1. 3 Faststäl lande av  föredragningsl ista  
Styrelsen beslutade att fastställa föredragningslistan. 

1. 4 Per Capsulam beslut 

1.4.1 Anställning  

Styrelsen beslutade att föra följande per capsulam-beslut till protokollet:  

Att förnya Karin Bälter-Björnhages anställning. 

Att presidiet tillsammans med JAN arbetar fram detaljer kring arbetsledning och schemaläggning. 

Beslutet fattades via mail den 4/10–17 oh bifölls av åtta styrelseledamöter, EB deltog inte i beslutet. 
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1.4.2 Budget och verksamhetsplan 

Styrelsen beslutade att föra följande per capsulam-beslut till protokollet: 

Att fastställa verksamhetsplan och budget.  

Beslutet fattades den 28/10–17 och bifölls av samtliga styrelsemedlemmar.  

Beslutad budget och verksamhetsplan finns bifogat i bilaga 1 och 2 samt skickades ut med stämmohandlingarna.    

1. 5 Rapporter  

1.5.1 Råd och utskott 

Kragenäs  

Kragnäsgruppen kommer att påbörja tömning av källaren samt andra utrymmen och önskar flytta 
ner det som kan komma kårerna till användning till Purpursnäckan för att sedan kunna skänka 
det till kårerna. Kragenässtyrelse ansvarar för att detta sker inom en rimlig men snar framtid om 
möjligt bör en intresseanmälan samlas in under stämman. I samband med detta bör det även ses 
över vad som redan står på Purpursnäckan och kan användas i framtiden.  

Vidare önskar Kragenässtyrelse att ordet lägeravgift på Kragenäs i möjligaste mån ersätts av ordet 
platshyra då vissa missförstånd uppstått i samband med specialveckorna.  

Kranäsgruppen håller just nu på med att ta fram flyers som ska spridas inom och utanför 
distriktet i marknadsföringssyfte. Styrelsen är mycket positiv till detta och uppmanar 
kragenäsgruppen att sprida dessa till så många som möjligt. 

Skeppsrådet  

Förra helgen deltog Mandalay på skutträffen. Till arrangemanget hade rådet med en ny styrman 
och även lite andra nya ansikten. Rådet är mycket positivt till AE:s förslag om att genomföra en 
”fotosegling” där målet är att ta bilder inför framtida rekryteringsmaterial. På arbetsdagarna har 
det deltagit cirka 10 personer. Vidare lovar rådet att ha klara förslag på namn till nästa 
årsskeppsråd den 8 november.  

AE har enligt tidigare beslut godkänt de nya befälsreglerna för Mandalay. EB kommer att kolla 
igenom och korrekturläsa dessa. 

Kanotrådet  

Det har uppmärksammats att fel utrustningar har packats med kanoterna när de skickades ner 
från Kragenäs efter sommaren. Felet kommer att åtgärdas under hösten.  

1.5.2 Anställda 

ES rapporterar att allt är bra och att det är en väldigt positiv stämning inför distriktsstämman. Till 
scoutshopsfilialen har ES köpt in en del olika prylar på temat julklappstips.  

Karin Bälter-Björnhage har skrivit på det nya anställningsavtalet. JAN behöver ge instruktioner 
angående arbetet. 
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1.5.3 Övriga rapporter 

FS rapporterar att det kommer att arrangeras två HLR utbildningar, hittills är det inte så många 
anmälda. FS rapporterar även att Sensus har en ny kurs på gång och att mer information kommer 
kring denna.  

JAN och EB var på plats när scoutmuséet jubilerade. Muséet fick dels ett bidrag om 3000kr samt 
fribiljetter till GBG2019 där de kommer att skapa ett scoutmuséum. Beslut om dessa är fattade i 
samråd med JR. Dessutom är muséet inbjudet till stämman och ES får i uppdrag att hjälpa dem 
digitalisera sin broschyr.  

AE var med på GÖK-open och hann prata med nästan alla kontroller. Mycket trevligt och 
uppskattat med godis. AE påpekar att det är bäst att vara två vid sådan här tillfällen. Överlag 
verkade det vara ett lyckat arrangemang med gott om deltagare.  

2 Projekt 2017 

2. 1 Distr iktets rol l  
Inget underlag. 

2. 2 Kansl i/anstäl lda/Västra Kansl iet  
För att gå vidare i upprustningen av vårt kanslie har stiftelsen och styrelsen tillsatt en grupp 
tillsammans. Från stiftelsens sida är Håkan och Ulf utsedda. Styrelsen beslutar att utse Mikael 
Johansson till denna grupp. 

Utförlig rapport finns på Google-drive. 

2. 3 Styrelsens sammansättning  
Styrelsen diskuterade det underlag som förberetts inför mötet och kom fram till att det är dags att 
börja rekrytera enligt den nya organisationen. Styrelsen anser även att det är viktigt att specificera 
exakt vilka kompetenser/personer som behövs. Styrelsen anser att det är viktigt att börja 
rekrytering till Kragenäs, Arrangemangsgruppen och till RUT. 

Underlaget finns på Google-drive. 

2. 4 Upprustning av  Purpursnäckan  
Styrelsen uppskattar att det finns cirka 20 000 kr kvar av de pengar som avsattes för 
upprustningen av purpursnäckan. Dessa pengar ska helst vara förbrukade vid årsskiftet.  

Styrelsen beslutade: 

Att utse EB att ansvara för upprustning av köksutrustning 

Att utse EB att ansvara för höjning av trivselfaktor 

Att utse FS till att samordna kring inköp och uppgradering av nätverkslösning 

Att utse FS till att se över befintligt bredbandsavtal 
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3 Ekonomi  

3. 1 Aktuel l  rapport 
JAN rapporterar att han just nu inte är i fas, detta då det skett vissa kommunikations missar 
mellan honom och Karin där flertalet saker blivit bokförda två gånger. Dock verkar årets resultat 
landa på cirka 100 000 kr bättre än budgeterat. 

3. 2 Alternativ  betalningslösning  
Det finns ett underlag från Kragenässtyrelse med förslag på att uppdatera distriktets 
betalningslösningar. Styrelsen beslutar att JAN får i uppdrag att undersöka frågan under hösten. 

Underlag finns på Google-drive. 

3. 3 Container f rån Jamboree17  
Kragenässtyrelse har inkommit med en skrivelse angående besluten kring containern. Stiftelsen 
och distriktsstyrelsen är dock överens att gå vidare enligt planen. JR rapporterade att containern 
än så länge står kvar i Rinkaby. Fokus just nu ligger på att förbereda mottagandet och få in alla 
bygglovs ansökningar. Kommer att söka bygglov för ytterligare en container samtidigt. 

3. 4 Städning  
Då notan för städningen börjar dra iväg beslutar styrelsen att FS och EB ska utreda frågan. Både 
att en anställd gör det på något sätt och vad det kostar via en annan firma.  

4 Kommunikation 
Punkten behandlades ej. 

5 Verksamhet 

5. 1 Distr iktsstämma 22/10  
EB rapporterat att presidiet kommer att bestå av Lina Ekfors, Kode scoutkår och Karolina Natt 
och Dag, Stenungsunds scoutkår. Styrelsen beslutar att utse DU till stämmosekreterare. Presidiet 
har fått körschema och pratmanus samt PowerPoint när Emil Mattson är klar med den.  

EB rapporterar att checklistan är uppdaterad. Styrelsen gick även igenom vem som presenterar 
vad under stämman samt hur detta görs lämpligast. EB, JI och AE fick i uppdrag att ta fram 
korta arbetsbeskrivningar för de ”tjänser” där det är mest akut brist på scouter. SS får i uppdrag 
att ta fram förslagslådor till stämman. Du får i uppdrag att tillfråga de kårer som jubilerar om vad 
de önskar.  

5. 2 Äventyret  
Punkten lyftes ej. 
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5. 3 Rekryter ing  
Kommer att diskuteras på stämman. Dock behövs det att två personer ur styrelsen som 
rekryterar till stiftelsen. JAN och FS får i uppdrag att rekrytera till stiftelsen.  

5. 4 Hajk-DM 
JR kommer att kalla till ett första möte med Hajk-DM gänget och sedan släppa frågan vidare till 
EB. 

5. 5 Julbord 
Styrelsen beslutar att SS och JI hjälper stiftelsen med att bjuda in till julbordet. 

5. 6 GBG2019 
Lägerledningen undrar om på vilka grunder lägret kan ställas in och när detta sker. Styrelsen svara 
att det är styrelsens ansvar att fatta det beslutet men att gruppen måste varna tidigt ifall det är 
problem med något.  

Styrelsen beslutar att datum för lägret är den 29/6 till den 6/7 2019 och att styrelsen i mars 
önskar få in en uppskattning avseende deltagaravgifter, antal deltagare med mera. Detta för att till 
vårstämman kunna lägga eventuella propositioner om avsättning av ekonomiska medel.  

Angående det förslag på enkät som ledningen skickat in anser styrelsen att den är för lång i sin 
nuvarande utformning och även att den borde anpassas utifrån vilken roll deltagarna har i sin kår.  

Styrelsen poängterar även att det är viktigt att gruppen för minnesanteckningar av alla sina möten 
för framtida uppföljning och utvärdering samt för att spara dessa inför nästa läger.  

5. 7 Lån av  material   
Styrelsen beslutar att utrustning som är inköpt till en viss funktion eller objekt inte går att låna av 
kårerna. Utrustning som går att låna är inköpt för just detta ändamål.  

6 Avslutning 

6. 1 Styrelserepresentation  
Scoutbalen den 21/10. AE kommer att vara där som deltagare och även EB kommer kanske att 
delta. 

6. 2 Övriga f rågor  
Inga övriga frågor behandlades på mötet. 

6. 3 Nästa möte och kommande aktiv iteter  
21/10, Scoutbalen 

22/10, Distriktsstämma 
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26/10, Presidiemöte  

12/11, Styrelsemöte. Långmöte. AE lagar mat. 

6. 4 Ref lektion 
Styrelsen reflekterade över mötet. 

6. 5 Mötet avslutas 
JR avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 

_    _    

Jakob Revellé    David Udén 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
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7 Bilagor 

7. 1 Bilaga 1 – Budget 

 

 

 

  

Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto
Gemensamma poster 1 478,0 -1 027,0 451,0 1 383,0 -1 135,6 247,4 1 217,0 -720,0 497,0

Medlemsavgifter 1 225,0 225,0 205,0 205,0 215,0 215,0

Kommunbidrag 2 475,0 -425,0 50,0 475,0 -475,0 0,0 300,0 -250,0 50,0

Regionsbidrag 3 400,0 400,0 310,0 310,0 334,0 334,0

Räntor 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Personal 5 -450,0 -450,0 -450,0 -450,0 -350,0 -350,0 

Kanslikostnader 6 -60,0 -60,0 -130,0 -130,0 -100,0 -100,0 

Försäljning 7 20,0 -18,0 2,0 35,0 -30,6 4,4 18,0 -17,0 1,0

Scouternas stämma/Scoutforum 8,0 -50,0 -42,0 8,0 -50,0 -42,0 0,0 -3,0 -3,0 

Göteborgsscouterna stiftelse 8 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Övrigt gemensamt 9 -24,0 -24,0 0,0 0,0

Distriktets ledning 0,0 -93,0 -93,0 0,0 -93,0 -93,0 0,0 -79,0 -79,0 

Distriktsmöten -28,0 -28,0 -26,0 -26,0 -26,0 -26,0 

DSL gemensamma möten -14,0 -14,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 

DS möten och planering -16,0 -16,0 -20,0 -20,0 -16,0 -16,0 

DS til l  förfogande -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -25,0 -25,0 

Projekt 20,0 -70,0 -50,0 0,0 -10,0 -10,0 0,0 -20,0 -20,0 

Arrangemangskit (2017:Jamboree17 samverkan) 10 -50,0 -50,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

Distriktsläger 2019 på Kragenäs 11 20,0 -20,0 0,0 -5,0 -5,0 -15,0 -15,0 

Kanoterna 12 12,0 -12,0 0,0 10,0 -10,0 0,0 6,0 -5,0 1,0

Drift och underhåll -12,0 -12,0 -10,0 -10,0 -5,0 -5,0 

Uthyrning 12,0 12,0 10,0 10,0 6,0 6,0

Kragenäs 649,0 -696,7 -47,7 620,0 -656,0 -36,0 280,0 -387,6 -107,6 

Drift och underhåll 13 -200,0 -200,0 -225,0 -225,0 -178,0 -178,0 

Uthyrning 14 209,0 -91,0 118,0 225,0 -91,0 134,0 110,0 -52,6 57,4

Lägerservice 15 360,0 -288,0 72,0 325,0 -238,0 87,0 150,0 -122,0 28,0

Program och verksamhet -37,7 -37,7 -32,0 -32,0 -15,0 -15,0 

Nya satsningar 16 80,0 -80,0 0,0 70,0 -70,0 0,0 20,0 -20,0 0,0

Mandalay 17 12,0 -102,0 -90,0 11,0 -101,0 -90,0 6,0 -100,0 -94,0 

Drift och underhåll -95,0 -95,0 -95,0 -95,0 -95,0 -95,0 

Arrangemangsseglingar 1,0 -1,0 0,0 1,0 -1,0 0,0 1,0 -1,0 0,0

Uthyrning, kvällar och helger 11,0 -6,0 5,0 10,0 -5,0 5,0 5,0 -4,0 1,0

Purpursnäckan 18 0,0 -84,0 -84,0 0,0 -25,0 -25,0 0,0 -110,0 -110,0 

Drift och underhåll -84,0 -84,0 -25,0 -25,0 -110,0 -110,0 

Uthyrning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Händelser 19 38,0 -158,0 -120,0 34,0 -108,0 -74,0 24,0 -102,0 -78,0 

Kommunikation -28,0 -28,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 

Publika arrangemang 20 5,0 -27,0 -22,0 5,0 -30,0 -25,0 5,0 -30,0 -25,0 

Utbildning 3,0 -10,0 -7,0 3,0 -10,0 -7,0 3,0 -10,0 -7,0 

Summa: 21 2 217,0 -2 307,7 -90,7 2 066,0 -2 208,6 -142,6 1 541,0 -1 593,6 -52,6 

Höststämman 2017
Uppskattning 2017

Not
Budget 2018 Budget 2017

Noter
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Budgeten bygger på 4500 medlemmar på helåret och med en avgift på 50:- per år, 25:- per termin

Kommentarer och lite mer bakgrund (alla belopp i tusen kronor, Tkr), budget 2018
Förklaring

Vi söker 475.000:-, att anvädas som lägerbidrag till Scouter i Göteborgs kommun samt för lite utveckling av Kragenäs.

Regionsbidraget svänger fortfarande och baseras på tidigare års verksamhet sammanvägt med övriga organisationers verksamhet men inkluderar för 2018 Jamboree17.

Inga placeringar utan bara på bankkonto ger just nu ingen ränta.

Ambitionen är att ha minst 2 halvtid på kansliet varav en tydligare kopplad till Kragenäs verksamhet, dock inte som kostnad från 1 januari. 

I överenskommelsen med Stiftelsen om hur att sköta anläggningarna flyttar vi fastighetsunderhåll från kanslikostnader till Purpur, husgruppen.

Försäljningen behöver revideras för att sätta rätt marginaler. Intäkt är brutto, kostnader är kortavgifter och inköp.

Äskat bidrag bygger på summan av kostnader för skötsel av anläggningar samt stöd för personalkostnaderna.

Avgifter för att lägga ut bokföringen på en extern funktion, inga egna anställda skall sköta bokföring.

Engångskostnad för inköp av arrangemangskit innehållandes utrustning för att underlätta arrangemang, t.ex.tält och kommunikationsutrustning, enligt förslag i verksamhetsplanen och 

underbalanserat.

Planeringskostnader för GBG2019, skall ingå i totala lägerbudgeten under 2019

Vi satsar på att höja nyttjandegraden av kanoterna. Netto blir samma men ökning av användandet ger större intäkter och utgifter

Kostnaderna ökar för 2018 bl.a. p.g.a. ett extra krav på testning av dricksvattnet.

Fördelas: RUT 88kkr, Äventyret 25kkr, Arrangemangsstöd 10kkr, Rover- och ledarnätverk 3kkr samt en satsning på ledararrangemang på Kragenäs 30kkr. 2kkr övergripande samlingskostnader

Underbalanserad driftsbudget på 40,7 kkr samt en engångskostnad på 50 kkr ger 90,7 kkr.

Publika arrangemang 17 kkr och 10 kkr för stöd till kårrekrytering

Uthyrning på Kragenäs bygger på 4500 gästnätter varav 1400 med distriktets kårer

Lägerservice är intäkter för mat och kiosken. Cirka 3000 lägerdagar förväntas köpa mat.

Nya satsningar på program och lägeraktiviteter täcks med medel från O Blidbergs fond.

Budget 2018 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 samt avtal kopplade till driften, flyttade från not 5
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Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto
991,5 -736,8 254,7 787,3 -831,8 -44,5 846,8 -834,6 12,2

165,9 165,9 160,0 -0,4 159,6 149,5 149,5

275,6 -200,0 75,6 250,0 -250,0 0,0 250,0 -200,0 50,0

527,6 527,6 249,3 249,3 226,7 226,7

0,0 0,0 7,9 7,9 31,6 31,6

-298,4 -298,4 -353,2 -353,2 -328,0 -328,0 

-181,8 -181,8 -205,9 -205,9 -240,2 -240,2 

13,7 -17,3 -3,6 10,1 10,1 26,3 -23,5 2,8

8,7 -35,2 -26,5 5,0 -22,3 -17,3 9,7 -42,9 -33,2 

0,0 105,0 105,0 153,0 153,0

-4,1 -4,1 0,0 0,0

0,6 -48,3 -47,7 1,0 -72,5 -71,5 1,8 -119,9 -118,1 

0,6 -16,4 -15,8 1,0 -15,0 -14,0 1,1 -32,2 -31,1 

-4,6 -4,6 -12,3 -12,3 0,7 -54,4 -53,7 

-12,7 -12,7 -26,9 -26,9 -18,4 -18,4 

-14,6 -14,6 -18,3 -18,3 -14,9 -14,9 

0,0 0,0 0,0 0,0 -24,1 -24,1 0,0 -44,4 -44,4 

913,1 -785,3 127,8 503,9 -558,5 -54,6 708,5 -710,7 -2,2 

-156,5 -156,5 -153,1 -153,1 -160,1 -160,1 

285,3 -85,0 200,3 207,5 -72,1 135,4 241,4 -66,1 175,3

627,8 -446,6 181,2 295,4 -260,1 35,3 467,1 -447,4 19,7

-47,2 -47,2 1,0 -32,3 -31,3 -37,1 -37,1 

-50,0 -50,0 -40,9 -40,9 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 -31,3 -31,3 

-31,3 

20,5 -82,5 -62,0 36,1 -92,5 -56,4 17,4 -63,1 -45,7 

-27,4 -27,4 -27,1 -27,1 -46,5 -46,5 

0,6 -29,4 -28,8 -15,2 -15,2 -31,6 -31,6 

0,1 -0,2 -0,1 1,5 -4,0 -2,5 13,2 -23,6 -10,4 

1 926,4 -1 709,9 216,5 1 329,8 -1 657,0 -327,2 1 587,7 -1 874,4 -286,7 

Verkligt utfall 2015 Verkligt utfall 2014Verkligt utfall 2016

Gemensamma poster

Medlemsavgifter

Kommunbidrag

Regionsbidrag

Räntor

Personal

Kanslikostnader

Försäljning

Scouternas stämma/Scoutforum

Göteborgsscouterna stiftelse

Övrigt gemensamt

Distriktets ledning

Distriktsmöten

DSL gemensamma möten

DS möten och planering

DS til l  förfogande

Projekt

Arrangemangskit (2017:Jamboree17 samverkan)

Distriktsläger 2019 på Kragenäs

Kanoterna

Drift och underhåll

Uthyrning

Kragenäs

Drift och underhåll

Uthyrning

Lägerservice

Program och verksamhet

Nya satsningar

Mandalay

Drift och underhåll

Arrangemangsseglingar

Uthyrning, kvällar och helger

Purpursnäckan

Drift och underhåll

Uthyrning

Händelser

Kommunikation

Publika arrangemang

Utbildning

Summa:

Höststämman 2017
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7. 2 Bilaga 2 – Verksamhetsplan  

Verksamhetsplan 2018 
Verksamhetsplanen för 2018 bygger på tre strategiområden, samt förutsättningar, i enlighet med 
Scouternas strategi fram till 2025 med den övergripande visionen ”unga som gör världen bättre”. 
Verksamhetsplanen 2018 är utöver styrning för distriktsstyrelsen även en del i distriktets roll att 
underlätta för såväl Scouterna som scoutkårer att uppfylla vårt gemensamma mål och vision. 

 

De aktivitetsexempel som finns för varje område under rubriken “Exempel på 
aktiviteter” syftar till att visa på vad distriktet kan, och kommer att, sträva efter 
för att uppfylla strategin. Prioriteringen i aktiviteter kan komma att göras av 
styrelsen i mån av resurser, främst i form av ideell tid och/eller finansiering. 
Eftersom det är exempel kan också andra aktiviteter genomföras i linje med 
strategin. Styrelsens prioritering kommer att vara till hänsyn av de indikatorer 
som valts. 

De indikatorer som finns för varje område under rubriken ”Indikatorer” syftar 
till att visa på vad distriktet ska uppnå och vad strategin siktar mot. Det är ett 
sätt att enkelt kunna mäta verksamhetsplanen kontinuerligt för att prioritera 
pågående arbete samt utvärdera om planen uppfyllts. Indikatorer som beskriver 
ökningar ställs mot 2017 års verksamhet. 

 

Scouterna utvecklas till förebilder 
Genom att göra varje scout redo för livet, utvecklas till sin fulla potential och bli en världsförbättrare tar vi en 
aktiv del i samhällsutvecklingen. Små saker kan ge stor effekt och varje steg i rätt riktning bör uppmärksammas. 

Det ska vara enklare att engagera sig i Göteborgs scoutdistrikt. Genom ökad delaktighet på 
distriktets stämmor tror styrelsen att vi kan stödja, utveckla och stärka såväl individer som 
scouting på distriktsnivå. Ett steg är att arbeta mot en digitalisering av stämmor och 
beslutsformer. Att fortsätta utveckla vår ombudsgrupp och stötta kårers deltagande på 
Demokratijamboreen är en annan del i detta mål. 

Vidare ska steget att arrangera, engagera sig i eller ta del av distriktets aktiviteter sänkas. Genom 
att rekrytera personer med blandade erfarenheter och bakgrunder bygger vi broar som utvecklar 
både individer och verksamhet. 

Dessutom vill vi anordna fler tillfällen att mötas där ledare och äldre scouter kan nätverka, 
diskutera och utbyta erfarenhet kring teman etc. 

Genom Trygga Möten, annan utbildning och tydliga policyer säkerställer vi att våra arrangemang 
håller en god kvalitet där alla är välkomna. 

Exempel på aktiviteter: 

• Ökad användning av mentorer i distriktets olika grupper och roller 

• Digitalisering och utveckling av distriktsstämmor 
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• Anordna fysiska Trygga möten-utbildningar och/eller tillfällen att gemensamt gå webbkursen 
för att diskutera i helgrupp 

• Ombudsgrupp och gemensam transport till Demokratijamboree 2018 anordnas 

• Stöttande av deltagande i insamlingar och samhällsnyttiga ändamål 

• Motionsworkshop 

• För att underlätta nätverkande, diskussion och erfarenhetsutbyte utvecklas och nyttjas 
distriktets naturliga mötesplatser såsom Purpursnäckan, Kragenäs och Mandalay  

Indikatorer: 

• Fysiska Trygga möten-utbildningar hålls (minst 1 tillfälle) 

• Distriktets kårer deltar på Demokratijamboreen (minst 50%) 

• Fysiska träffar utöver distriktsstämmor hålls där scouter och ledare träffas, nätverkar och 
utbyter erfarenhet (minst 3 tillfällen) 

• Distriktsstämmor genomförs med digitala hjälpmedel, exempelvis VoteIT (minst 1 stämma) 

• Ökad representation på av distriktets kårer på distriktsstämmor (minst 60%) 

• Deltagande i samhällsnyttiga aktiviteter (minst 1 evenemang stöds eller deltas på) 

Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte 

Genom ständig utveckling och aktivt deltagande från alla involverade skapar vi ständigt bättre och mer 
inspirerande verksamhet. Genom att aktivt ledarskap, scouternas program och äventyr skapar vi alltid ett möte 
som ger ett leende på läpparna efteråt.  

Genom att erbjuda möjligheter till utveckling för ledare i form av utbildning samt genom 
möjliggörande och synliggörande av nya utmaningar för vuxna och/eller äldre scouter fyller 
distriktet en funktion som kåren ibland har svårt att fylla.  

Vidare skapas träffpunkter och arrangemang för de grupper som har stort behov av att bredda 
sin verksamhet utanför kårens verksamhet. 

Kontinuerlig utvärdering och uppföljning av distriktets arrangemang och projekt ger en möjlighet 
till fortsatt utveckling av dessa.  

Genom att skapa större möten i distriktet där kårer och scouter träffar varandra ökar vi vår 
kapacitet och vår potential till att erbjuda något utöver det vanliga.  

Genom utbildningar stöttas engagerade att genomföra arrangemang och projekt på såväl 
distrikts- som kårnivå.  

Genom fortsatt aktivt deltagande i den så kallade Västra Klumpen, där scouter i västra Sverige 
samverkar kring större frågor, möjliggör vi deltagande på andra arrangemang än distriktet. 

Exempel på aktiviteter: 

• Möjlighet till att enkelt starta projekt för enskild scout, grupp eller kår i distriktets regi 

• Underlätta, arrangera och stötta utbildningar i distriktets geografiska område, genom aktivt 
samarbete med Västra regionala utbildningsgruppen 

• Anordna utbildningar som efterfrågas av kårer utöver de som Västra Regionala 
utbildningsgruppen genomför 
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• Anordna programworkshops för distriktsaktiva och för enskilda ledare från kårer 

• Anordna fler möten mellan distriktsaktiva och kårer 

• Utveckling av, och fortsatt satsning på, aktiviteter för utmanare och äldre 

• Arrangera Äventyret 2018 

• Fortsätta satsningar inför distriktslägret GBG2019 

• Genomföra arrangemangsseglingar på Mandalay 

• Mandalay deltar på minst en av Kragenäs specialveckor 

• Samverka kring, samt stötta, projekt anordnade inom distriktets geografiska område 

• Genomföra en längre aktivitet på Kragenäs med fokus på ledarvård och utbildning 

Indikatorer: 

• Kårer deltar på RUT:s arrangemang (minst 60%) 

• Kårer deltar i Äventyret 2018 (minst 50%) 

• Samtliga kårer ska ha nåtts av information om GBG2019 (100%) 

• Distriktsstyrelsen tar fram och använder sig löpande av tydlig uppföljning och utvärdering av 
distriktets verksamhet (alla större och planerade aktiviteter utvärderas) 

• Antalet utbildningstillfällen för ledare och vuxna inom Göteborgs scoutdistrikts geografiska 
område ökar (minst 3 tillfällen) 

Fler ska få uppleva scouting 

Scouterna växer och ska självklart fortsätta att växa. För varje år blir vi fler som ägnar vår fritid åt denna 
fantastiska rörelse. Genom att synas, höras och visa vad vi står för och gör kan vi bli ännu fler. 

Vi stärker Scouterna i samhället genom att medverka på publika arrangemang samt delta vid olika 
aktiviteter och mässor. Distriktet kan administrera, planera och genomföra arrangemang genom 
projektgrupper och engagerade. Genom att stötta enskilda kårer kan vi ytterligare öka vår 
synlighet och rekrytering. Distriktet kan också stötta rekrytering och nätverk mellan angränsande 
distrikt och andra scoutgrupper i väst. 

Genom ett ökat samarbete med Västra Kansliet underlättar vi för kårer att få hjälp med 
rekrytering av både barn och vuxna. Det ska vara enklare för kåren att vända sig till en instans 
och alltid få hjälp att hitta rätt, oavsett fråga. 

Genom att ha olika engagemangsnivå samt varierande arrangemangslängd, kan även scouter med 
begränsad tid erbjudas nya möjligheter till scouting. 

Exempel på aktiviteter: 

• Bättre samverkan mellan distriktet och Västra Kansliet 

• Skapa och rekrytera en grupp för publika arrangemang 

• Stötta kårer som bedriver rekryteringsverksamhet 

• Att det inom distriktet finns tydligt definierade och tidsbegränsade möjligheter till 
engagemang 

• Skapa möjligheter att erbjuda hitflyttade scouter en enkel väg till en ny scoutkår eller 
engagemang 

• Delta i Kulturkalaset 
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• Använda befintliga distriktsarrangemang för att marknadsföra scouting  

• Mandalay deltar på publika arrangemang  

Indikatorer: 

• Distriktet deltar eller stöttar kårers deltagande i publika arrangemang i syfte att visa upp 
scouting (minst 2 tillfällen) 

• Distriktet synliggörs på universitet och/eller högskola för att aktivt rekrytera, såväl hitflyttade, 
som nya scouter (minst 1 tillfälle) 

• Distriktet växer med 5% i medlemstal  

• Distriktet skapar uppdragsbeskrivningar för permanenta roller inom distriktets ledning 
(samtliga roller och uppdrag med längre perspektiv) 

Förutsättningar 
För att lyckas utveckla och genomföra våra aktiviteter och ambitioner krävs ett strategiskt användande av 
distriktets resurser. 

Genom vidareutveckling av våra egendomar tillsammans med Göteborgsscouternas stiftelse kan 
vi enklare bedriva vår verksamhet samt erbjuda attraktiva arrangemang och händelser. Dessutom 
kan distriktets scoutkårer låna och hyra Göteborgs scoutdistrikts utrustning och egendomar. 

Vi använder oss av anställda för att underlätta och möjliggöra mer än vad vi kan med enbart 
ideella resurser.  

För att underlätta för ideella i vårt distrikt kommer vi att köpa in ett “arrangemangskit” med 
material, t.ex. arrangörs- och funktionärsvästar, arrangemangstält och sekretariatsutrustning. 
Detta för att smidigare kunna genomföra projekt och arrangemang inom distriktet. 

Genom ekonomiskt hållbara lösningar och nyttjande av våra ekonomiska tillgångar, med en tydlig 
plan framåt, säkerställer vi en god ekonomi både nu och i framtiden. 

Den viktigaste resursen vi har är alla ideellt engagerade. Genom att göra det enkelt att engagera 
sig i distriktets olika aktiviteter skapar vi möjlighet att genomföra vår verksamhetsplan.  

Exempel på aktiviteter 

• Utveckla och bygga ut Kragenäs, i samråd med Göteborgsscouternas stiftelse 

• Göra långsiktiga investeringar inför distriktslägret GBG2019 

• Inköpa in arrangemangskit, t.ex. arrangörs- och funktionärsvästar, arrangemangstält och 
sekretariatsutrustning  

• Rusta upp och utveckla Purpursnäckan för att bättre täcka distriktets behov 

• Utbilda fler befäl för Mandalay 

• Underhålla distriktets kanoter 

• Underhålla distriktets material, samt vid behov komplettera och göra nya investeringar 

Indikatorer: 

• Seglingsdagar för Mandalay ökar (minst 5%)  

• Hyrtillfällen för kanoter ökar (minst 5%) 
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• Förläggningsbyggnad på Kragenäs (byggstart) 

• Antalet arrangemang på Kragenäs ökar (minst 1 utöver specialveckor och sommarens 
lägerverksamhet)  

• Antalet gästnätter på Kragenäs ökar (minst 100%) 

Styrelsen föreslår stämman: 
att fastställa verksamhetsplanen för 2018  

att uppdra åt styrelsen att arbeta utifrån verksamhetsplanen och sträva mot planens mål  

att uppmana alla scoutkårer att, i sitt lokala arbete, sträva mot planens mål 

 


