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Protokoll fört vid vårdistriktsstämma i Göteborgs scoutdistrikt, Scouterna,
22 maj 2013 i Bjurslättsskolan
1 Stämman öppnas
Distriktsordförande Anna Gottfridsson inledde med att hälsa alla välkomna samt
uttryckte glädje över att vi nu är 52 kårer och 4000 medlemmar i distriktet. Hon
framförde även sina förhoppningar om distriktets framtida arbete.
Därefter öppnas stämman.

2 Val av ordförande för stämman
Markus Morén, Redbergslid scoutkår och Loa Ahlqvist, Sisjö scoutkår valdes till
ordförande.
Ordföranden presenterade sekreteraren för stämman; Olla Lundkvist, Landvetter
scoutkår.
Presidiet gick igenom reglerna för stämman.

3 Fastställande av röstlängden
Distriktet består av totalt 52 kårer varav tre ej har medlemmar under 25 år och därför ej
har rösträtt.
På stämman är 30 kårer representerade bestående av 88 ombud varav 7
Utmanarscouter

4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Colin Qvarnström, Porthälla scoutkår och Axel Wiklund, Tölö scoutkår valdes till
protokolljusterare och rösträknare

5 Val av eventuella övriga mötesfunktionärer
Inga behov fanns för val av övriga mötesfunktionärer

6 Frågan om stämman behörigen sammankallats
Stämman beslöt att kallelse utgått enligt stadgarna

7 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes med följande ändringar:
‐
‐

att en del av punkt 12 gällande proposition 1 behandlas före punkt 10 ( punkt 9b )
att en fikapaus införs efter punkt 11
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8 Yttranderätt på stämman
Yttranderätt fastslogs gälla enligt Scouternas stadgar

9 Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning,
balansräkning och revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
(gamla SSF‐distriktet 2012)
Verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse har sänts
ut till alla kårer i god tid innan stämman.
Distriktsordförande Anna Gottfridsson informerade om det gedigna arbete som lagts ner
för att få verksamhetsberättelsen fullödig.
F.d. kassör Curt Berntsson, Backa scoutkår svarade på frågor om resultat och
balansräkning
Jan Månsson, Kungälvs Scoutkår, föredrog revisionsberättelsen
Stämman ansåg därefter allt föredraget

9 b Proposition 1‐ Bokslutsdispositioner avseende årsbokslutet för 2012
Distriktsstyrelsen föreslår stämman
att reservera 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.
att reservera 50.000:‐ till ”Extra lägerbidrag 2013” för alla Göteborgsdistriktets scouter
som
åker på läger om minst fyra nätter under 2013, genomförda efter 22 maj. De första (som
söker och deltager) 1000 dagarna får 50:‐/dygn i bidrag, dock icke mer än vad den
enskilde
betalar som dygnsavgift för lägret.
att resterande del av 2012 års överskott, 6.473,97, balanseras med våra tidigare
vinstmedel,
1.375.257,69, så vi när 2012 är slut har 1.381.731,66 i s.k. balanserat eget kapital.
Tilläggsyrkande 1:2
Jag yrkar att lägerbidraget fördelas lika för alla som åker på läger
(Ove Olsson Scoutkåren Göta Lejon)
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Tilläggsyrkande 2:2
Jag yrkar att pengarna för lägerbidrag används för PR om läger i ”vanliga infoblad”
(Jan Evert Andersson Masthugget Majornas scoutkår)
Röstlängden justeras: 86 ombud från 30 kårer närvarande
Stämman beslutar efter votering att med rösterna 59 mot 21 avslå tilläggsyrkande 1:2
Stämman beslutar att avslå tilläggsyrkande 2:2
Stämman beslutar därefter att fastställa proposition 1 i sin originallydelse

10 Fråga om fastställande av balans – och resultaträkning samt om beviljande av
ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsens ledamöter för det närmast föregående
verksamhetsåret (gamla SSF‐distriktet 2012)
Stämman beslutar att fastställa balans‐ och resultaträkning för 2012
Stämman beviljar distriktsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2012

11 Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Stämman beslutar att vinsten fördelas i enlighet med Proposition 1
PAUS
Innan stämman återupptogs kallade distriktsordföranden Anna Gottfridsson på uppmärksamhet och
delade därefter ut Gustav‐Adolfsmärket till Curt Berndtsson, Backa scoutkår, som tack för att han snabbt
kommit styrelsen till hjälp i en komplicerad situation för ett antal år sedan samt för hans mycket goda
insatser som distriktskassör.

STÄMMAN ÅTERUPPTAS

12 Behandling av övriga propositioner till stämman
Proposition 2 ‐ Medlemsavgift för hösten 2013.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman att besluta
att medlemsavgiften för höstterminen 2013 blir 20:‐ per medlem för alla scoutkårer i
Göteborgs scoutdistrikt (vilket inkluderar alla KFUK‐KFUM, FA och direktanslutna
kårer). Nettoeffekten blir en cirka 6000:‐ lägre intäkt än vad som är budgeterat.
att medlemsavgiften för 2014 föreslås på kommande höststämma för att fastställas
tillsammans med verksamhetsplanen för 2014.
Stämman beslutar att bifalla propositionen i sin helhet
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Proposition 3 ‐ Tilläggsstadgar för Göteborgs scoutdistrikt
Distriktsstyrelsen förslår stämman
att fastställa ett av följande två alternativ:
Bilaga 1. Göteborgs scoutdistrikts tillägg till Scouternas stadgar, en årlig stämma
Bilaga 2. Göteborgs scoutdistrikts tillägg till Scouternas stadgar, två årliga stämmor
Tilläggsyrkanden från Redbergslids scoutkår angående redaktionella ändringar i
stadgetexten:
Yrkande proposition 3, nr1
Vi yrkar
att §2 i tilläggsstadgan inleds med meningen ”Scoutdistrikt får anta tillägg till Scouternas
stadgar.”
Yrkande proposition 3, nr 2
Vi yrkar
att sista meningen i §2 i tilläggsstadgan ändras till ”Innan tillägget träder i kraft ska
Scouternas styrelse bekräfta tillägget sedan den konstaterat att detta inte strider mot
någon bestämmelse i Scouternas stadgar.”
Yrkande proposition 3, nr3
Vi yrkar
att paragrafen som behandlar distriktsstyrelsen sammanträden i tilläggsstadgan ändras
till ”Distriktsstyrelsen sammanträder efter kallelse avdistriktsordförande 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 beslutsför när mer än hälften av
ledamöterna är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har
mötesordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.”
Stämman beslutar att godkänna yrkandena i sin helhet samt att ändra till det förevisade
Stämman beslutar därefter med kvalificerad majoritet att bifalla proposition 3, Bilaga 1
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13 Behandling av motioner till stämman
Motion 1 – Buss till Scoutforum 2013
Motionären yrkar:
att Göteborgs Scoutdistrikt ordnar en buss till Scoutform 2013.
att subventionerar priset på bussen för äventyrarscouter och utmanarscouter.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman:
att bifalla motionens första att‐sats samt
att bifalla en utvecklad version av andra att‐satsen enligt följande: “att Göteborgs
scoutdistrikt bidrar till arrangemanget så att bussresan endast kostar 20 kr för alla
utmanar‐ och äventyrarscouter.
Tilläggsyrkande:
Jag yrkar att distriktet även subventionerar priset på bussen till Scoutforum 2013 för
Roverscouter.
(Helén Toftered, Tölö scoutkår)
Stämman beslutar att bifalla tilläggsyrkandet
Stämman beslutar därefter att bifalla motionen i enlighet med distriktsstyrelsens
utvecklade version av andra att‐satsen
Motion 2 – Stadgeändringar i Göteborgsscouternas stiftelse
Motionären yrkar:
att distriktsstyrelsen skall förankra, de eventuella godkännanden av stadgeändringar,
som kan bli aktuella, med distriktsstämman
Distriktsstyrelsen föreslår stämman:
att avslå motionen
Stämman beslutar att avslå motionen
Motion 3 Stadgeändringar i Göteborgsscouternas stiftelse (nr2)
Motionären yrkar:
att distriktsstyrelsen skall förankra eventuella godkännanden av stadgeändringar som
kan bli
aktuella med distriktsstämman
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Distriktsstyrelsen föreslår stämman:
att avslå motionen
Stämman beslutar att avslå motionen
Motion nr 4 Stadgeändringar i Göteborgsscouternas stiftelse (nr3)
Motionären yrkar:
att styrelsen informerar sina medlemmar inom tidigare SSF/Göteborgs
Scoutdistrikt/ om sina tankar för framtiden inom den nya gemensamma
organisation Scouterna.
att distriktsstyrelsen och styrelsen för Göteborgsscouternas Stiftelse skall
förankra, de eventuella godkännandena av stadgeändringar som kan bli aktuella
med distriktsstämman inom Göteborgs scoutdistrikt och dess medlemmar från
tidigare SSF
Distriktsstyrelsen föreslår stämman:
att bifalla motionens första att‐sats ändrad till följande lydelse: “att styrelsen informerar
sina medlemmar inom Göteborgs scoutdistrikt om sina tankar för framtiden inom den
nya gemensamma organisationen Scouterna.”.
att avslå motionens andra att‐sats
Stämman beslutar att bifalla motionen i enlighet med distriktsstyrelsens förslag
Motion nr 5 Stadgeändringar i Göteborgsscouternas stiftelse (nr4)
Motionären yrkar:
att distriktsstämman beslutar att distriktsstyrelsen ska förankra, de stadgeändringar
som
kan bli aktuella, med distriktsstämman
Distriktsstyrelsen föreslår stämman:
att avslå motionen
Stämman beslutar att avslå motionen
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14 Val
14a Fyllnadsval till valberedningen
Stämman beslutar att välja Helén Toftered, Tölö scoutkår samt Kristian Svensson, Backa
scoutkår som ledamöter i valberedningen. Valberedningen är nu fulltalig.

15 Övriga frågor
Erik Bäck, Scoutkåren Göta Lejon efterfrågade funktionärshjälp vid Scoutkårerna Göta
Lejon Björkekärr och Redbergslids kommande backklättringsarrangemang vid
Stadsdelsfestivalen 1 juni samt vid Picknickfestivalen 6 juni på Apslätten.

16 Stämman/årsmötet avslutas
Distriktsordförande Anna Gottfridsson tackar alla för visad uppmärksamhet och
påminner om att vi innevarande år även kommer att ha en stämma till hösten för att
bland annat välja styrelse. Därefter konstaterar hon att detta är sista året som vi har två
stämmor.
Efter detta avslutas stämman.

Vid protokollet

Loa Ahlqvist
Mötesordförande

Axel Wiklund
Protokolljusterare

Markus Morén
Mötesordförande

Olla Lundkvist
Mötessekreterare

Colin Qvarnström
Protokolljusterare

