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Välkomna på distriktsstämma! 
 

Distriktsstyrelsen kallar ombud för alla kårer och bjuder in alla medlemmar till distriktsstämma 16 
maj 2019! Göteborgs scoutdistrikt utgörs av totalt 45 scoutkårer med cirka 5 000 medlemmar. 
Tillsammans ses vi nu för distriktsstämma där vi bland annat kommer att hantera och avsluta det 
föregående verksamhetsåret 2018. I oktober kommer vi sedan att ha en distriktsstämma där vi 
hanterar kommande verksamhetsår och blickar framåt. Har ni några frågor om detta, så hör gärna 
av er till styrelsen@gbgscout.se. 

Välkomna! 
 

Dag och tid 
Datum: 16/5 
Tid: 18.00 – 21.00 
Incheckning för alla ombud: 18.00 - 18.20 
 

Program för dagen 
18.00 – 18.30 Kaffe och smörgås serveras 
18.00 - 18.20 Incheckning för alla ombud 
18.30 Stämman börjar 
21.00 Beräknad avslutning 
 

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

Vägbeskrivning 
Resa med Västtrafik (rekommenderas): Spårvagn nummer 1 eller buss Svart Express till hållplats 
Östra sjukhuset. Sedan en promenad om 1000m. Det går även att ta buss 513 mot Partille via 
Sävedalen till hållplats Fräntorp och sedan promenera 250m. 

För er som kommer med bil går det bra att parkera utanför huset. Det finns ett tiotal 
parkeringsplatser och fler finns längs gatorna i närheten. 
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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. 

Vi vill hälsa alla medlemmar 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 vid incheckning 
är det väldigt viktigt att en ifylld lista lämnas in där kårens ombud står med och som är 
underskriven av kårordförande. Listan ligger till grund för stämmans röstlängd och det är 
därför viktigt att den tas med! 
 

Anmälan 
Varken medverkan på stämman eller fika kostar något och ingen anmälan krävs för att delta. Vill 
man däremot ha fika är det viktigt att detta anmäls senast 13 maj via formulär på hemsidan då vi 
gärna vill att fikat ska räcka till alla. 
 

Mat 
Vid incheckningen på stämman kommer det att serveras kaffe och något enklare att äta. Glöm 
inte att anmäla ev. allergier via hemsidan! 
 

Mötesformen 
Vi uppmuntrar alla att ha en åsikt under stämman. Vi hoppas även att vi tillsammans kan skapa 
ett klimat där det är enkelt att ställa frågor för att kunna förstå vad som händer under mötet. 

Vi kommer gemensamt att hantera alla frågor i plenum och det är även där vi fattar alla beslut. 
 

VoteIT 
Ni kommer hitta vårt möte på adressen: https://scout.voteit.se/goteborgs-vardistriktsstamma-2019/ 

VoteIT kommer öppna ca 2 veckor innan stämman. För att ombuden ska få tillgång till att kunna 
yrka och lägga förslag behöver man lägga in den kod som mailas ut i samband med handlingarna. 

Om ni behöver hjälp med VoteIT så kan ni maila till voteit@gbgscout.se.  

https://scout.voteit.se/goteborgs-vardistriktsstamma-2019/
mailto:voteit@gbgscout.se
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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 2018 
b. Föredragning av resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse för 2018 

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 2018 
b. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 2018 

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 2018 med kommentarer 
Se bilaga 1 
 

Årsredovisning 
Den signerade, ekonomiska årsredovisningen skickas ut senast med revisionsberättelsen. 
 

Resultaträkning 2018 
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 2018 visar på ett överskott på 59 905 kr. 

Göteborgs scoutdistrikts styrelse föreslår 
att detta överskott bokas mot distriktets totala balanserade resultat. 

Göteborgs scoutdistrikt totala balanserade resultat kommer, efter föreslagna åtgärder, att uppgå 
till 3 079 228 kronor, varav 1 284 253 är ändamålsbestämda medel och 2 622 250 är eget kapital.  
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Motion 1: Chips på alla distriktsläger 
 

Vi tycker att man på alla distriktsläger framöver ska servera gratis chips för att man får lätt 
saltbrist när det är varmt, därför tycker vi att man borde servera det gratis, t.ex. alla blir glada och 
uppmuntrade när man får goa chips. Tänk om de flesta scouter är glada. De flesta barn gillar ju 
chips, man får i sig mycket salt som är bra om man har saltbrist. 
 

Förslag: 

att det ska serveras 3 påsar chips till varje barn den första dagen, två dagar efter det och de två 
sista dagarna på varje distriktsläger.  
 

Motionärer: 

Oliver Landin, Alfred Larsson och Ludvig Dahl-Blomqvist Bohus scoutkår 
 

Styrelsens svar på motionen: 

Styrelsen delar motionärernas syn på att det är mycket viktigt att scouter är glada på distriktsläger. 
Vi tror också att de flesta barn gillar salt. Vi vet att distriktslägret 2019 kommer att vara på 
Kragenäs under sommaren och att det troligen kommer vara varmt. Risken för saltbrist finns 
alltså under kommande distriktsläger. Livsmedelsverket säger att brist på natrium som återfinns i 
salt kan uppstå vid exempelvis stark svettning.  

Med detta som bakgrund tycker styrelsen att det är viktigt att bevaka saltfrågan på läger framöver. 
Om saltet ska intas genom chips eller på annat sätt är svårt att säga. Chips har flera för- och 
nackdelar. Styrelsen tror inte att det är nödvändigt att låsa sig vid ett visst antal chipspåsar per 
scout utan att det är bättre att planeringsorganisationen får styra detta i sitt arbete. Det är också 
svårt att säga om varje distriktsläger kommer vara lika långa i framtiden eller om de kommer vara 
på sommaren. 

Därför vill styrelsen avslå motionens att-sats och istället lägga ett eget förslag som går i linje med 
hur styrelsen uppfattat motionärernas vilja. 
 

Med detta som bakgrund föreslår styrelsen stämman 

att avslå motionens att-sats 

att planeringsorganisationen för GBG2019 får i uppdrag att arbeta med frågan om att tillgodose 
saltbehovet hos alla scouter på ett sätt som skapar glädje under lägret 

att styrelsen i utvärderingen efter lägret återrapporterar frågan för kommande distriktsläger  
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Propositioner 
 

Inga propositioner har inkommit 
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Röstlängdsunderlag 
 

Göteborgs scoutdistrikt antal ombud per kår enligt Scoutnet per 2018-12-31 aktiva medlemmar. 

 

Kår Antal ombud  Kår Antal ombud 

Annetorpsdalen KM 6  Lerum KM 8 

Askims sjöscoutkår 6  Långedrags sjöscoutkår 9 

Backa scoutkår 5  Långängens scoutkår 5 

Björkekärrs scoutkår 4  Lärjedalen/Hjällbo scoutkår 3 

Bohus scoutkår 4  Löftadalen 3 

Engelbrekt, Scoutkåren 4  Masthugget Majornas 
Scoutkår 

6 

Frodekåren, Fjärås 4  Mölndal KM 4 

Göta Lejon, Scoutkåren 5  Mölndals scoutkår 6 

Göta scoutkår 5  Partille KM 4 

Göteborgs sjöscoutkår 5  Porthälla scoutkår 5 

Hjälteby sjöscoutkår 5  Redbergslids scoutkår 5 

Hvitfeldt, Göteborg 3  Sisjö, Askim 4 

Härryda scoutkår 4  Stenungsunds scoutkår 5 

Högsbotorps scoutkår 5  Tallinn scoutkår 0 

Johannebergs scoutkår 4  Tor, scoutkår 5 

Jägarna, Göteborg 4  Torslanda sjöscoutkår 6 

Järnbrotts scoutkår 5  Trekungakåren 3 

Kode scoutkår 5  Tuve scoutkår 5 

Kortedala scoutkår 4  Tynnereds scoutkår 5 

Kullavik 4  Tölö, Kungsbacka 4 

Kungälvs scoutkår 0  Vättle scoutkår 4 

Kärna scoutkår 4  Åsa scoutkår 4 

Landvetter scoutkår 6    

 

 

Totalt antal kårer: 45 Totalt antal ombud: 204 



Handlingar vt19 Göteborgs scoutdistrikt 

 

 

 

 

 
sida 10 av 17 

Bilaga 1 – Utfall och budgetavvikelser 2018 
med kommentarer 
 

 

  

Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto
Gemensamma poster 1 339,1 -994,8 344,3 1 478,0 -1 027,0 451,0

Medlemsavgifter 1 237,9 237,9 225,0 225,0

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

Regionsbidrag 384,7 384,7 400,0 400,0

Räntor 0,0 0,0 0,0

Personal 3 -355,0 -355,0 -450,0 -450,0 

Kansli 4 -25,8 -25,8 -60,0 -60,0 

Ekonomiavgifter 5 -140,8 -140,8 -24,0 -24,0 

Försäljning 6 60,2 -170,6 -110,4 20,0 -18,0 2,0

Scouternas stämma/Scoutforum 6,3 -52,5 -46,2 8,0 -50,0 -42,0 

Bidrag stiftelser och fonder 350,0 350,0 350,0 350,0

Distriktets ledning 0,0 -81,6 -81,6 0,0 -93,0 -93,0 

Distriksstämma och kårträffar -34,2 -34,2 -28,0 -28,0 

DSL möten och planering -7,5 -7,5 -14,0 -14,0 

DS möten och planering -15,7 -15,7 -16,0 -16,0 

DS til l  förfogande -24,2 -24,2 -35,0 -35,0 

Projekt 0,0 -38,6 -38,6 20,0 -70,0 -50,0 

Samverkan Jamboree17/ARRKIT 7 -35,3 -35,3 -50,0 -50,0 

Distriktsläger 2019 på Kragenäs -3,3 -3,3 20,0 -20,0 0,0

Scoutern-beachflagga til l  kårerna 0,0 0,0

Kanoterna 6,8 -1,6 5,2 12,0 -12,0 0,0

Drift och underhåll -1,6 -1,6 -12,0 -12,0 

Uthyrning 6,8 6,8 12,0 12,0

Kragenäs 8 994,1 -890,9 103,3 649,0 -696,7 -47,7 

Drift och underhåll -221,1 -221,1 -200,0 -200,0 

Uthyrning 329,1 -13,8 315,4 209,0 -91,0 118,0

Lägerservice 665,0 -555,1 109,9 360,0 -288,0 72,0

Program och verksamhet -47,3 -47,3 -37,7 -37,7 

Nya satsningar 9 -53,6 -53,6 80,0 -80,0 0,0

Mandalay 10 4,9 -50,2 -45,23 12,0 -102,0 -90,0 

Drift och underhåll -47,2 -47,2 -102,0 -102,0 

Arrangemangsseglingar 0,0 12,0 12,0

Uthyrning, kvällar och helger 4,9 -2,9 2,0 0,0

Purpursnäckan 11 0,0 -134,5 -134,5 0,0 -84,0 -84,0 

Drift och underhåll -134,5 -134,5 -84,0 -84,0 

Uthyrning 0,0 0,0

Händelser 12 0,5 -23,6 -23,1 15,0 -70,0 -55,0 

Kommunikation -7,9 -7,9 -28,0 -28,0 

Publika arrangemang 13 10,0 -35,2 -25,2 5,0 -27,0 -22,0 

RUT 12 15,4 -50,0 -34,6 23,0 -88,0 -65,0 

Utbildning -0,6 -0,6 3,0 -10,0 -7,0 

Övrigt -0,1 -0,4 -0,5 0,0 -0,3 -0,3 

Summa: 2 370,8 -2 309,8 60,9 2 217,0 -2 308,0 -91,0 

Vår stämman 2018 Not

Göteborgs scoutdistrikts budget och utfall 2018
Budget 2018Utfall 2018
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Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto
1 319,1 -736,1 583,0 991,5 -732,7 258,8 787,3 -831,8 -44,5 

230,3 230,3 165,9 165,9 160,0 -0,4 159,6

300,0 -250,0 50,0 275,6 -200,0 75,6 250,0 -250,0 0,0

373,2 373,2 527,6 527,6 249,3 249,3

0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 7,9

-287,1 -287,1 -298,4 -298,4 -353,2 -353,2 

-113,6 -113,6 -181,8 -181,8 -205,9 -205,9 

0,0 0,0 0,0

65,6 -85,4 -19,8 13,7 -17,3 -3,6 10,1 10,1

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

350,0 350,0 0,0 105,0 105,0

0,0 -79,7 -79,7 0,6 -48,3 -47,7 1,0 -72,5 -71,5 

-25,8 -25,8 0,6 -16,4 -15,8 1,0 -15,0 -14,0 

-6,3 -6,3 -4,6 -4,6 -12,3 -12,3 

-14,4 -14,4 -12,7 -12,7 -26,9 -26,9 

-33,2 -33,2 -14,6 -14,6 -18,3 -18,3 

224,3 -264,0 -39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,1 -24,1 

224,3 -258,8 -34,5 0,0 0,0 0,0

-5,2 -5,2 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 -24,1 -24,1 

7,4 -7,2 0,2

-7,2 -7,2 

7,4 7,4

348,5 -421,1 -72,6 913,1 -785,3 127,8 503,9 -558,5 -54,6 

-154,1 -154,1 -156,5 -156,5 -153,1 -153,1 

139,0 -62,0 77,0 285,3 -85,0 200,3 207,5 -72,1 135,4

209,5 -161,9 47,6 627,8 -446,6 181,2 295,4 -260,1 35,3

-24,4 -24,4 -47,2 -47,2 1,0 -32,3 -31,3 

0,0 -18,7 -18,7 -50,0 -50,0 -40,9 -40,9 

0,0 -77,9 -77,9 

-77,2 -77,2 

0,0 -0,7 -0,7 

0,0 0,0 0,0

0,0 -71,7 -71,7 -4,1 -4,1 -31,3 -31,3 

-71,7 -71,7 

0,0 0,0

18,1 -102,0 -83,9 20,5 -82,5 -62,0 36,1 -92,5 -56,4 

-16,5 -16,5 -27,4 -27,4 -27,1 -27,1 

8,2 -16,6 -8,4 0,6 -29,4 -28,8 -15,2 -15,2 

0,0 0,0 0,0

0,0 -0,5 -0,5 0,1 -0,2 -0,1 1,5 -4,0 -2,5 

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

1 925,6 -1 793,3 132,3 1 926,4 -1 709,9 216,5 1 329,8 -1 657,0 -327,2 

Utfall 2015Utfall 2016Utfall 2017

Göteborgs scoutdistrikts tidigare utfall

Noter
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bidrag från Göteborgs kommun för lägerbidrag till scoutkårer i Göteborg. Administreras av distriktet

Högre än budgeterat. Vissa fel i offerten samt felbedömning i mängd uppstartarbete. Vissa dubbla avgifter under övergångsperioden

En tjänst på kansliet och en tjänst över sommaren på Kragenäs istället för budgeterat två tjänster på kansliet.

Förklaring
Medlemsavgifterna ökar något mer än budgeterat

Inköp av nya kassasystem för Purpusnäckan och Kragenäs ger sänkta utgifter i längden. Hela befintliga lagervärdet skrivs av under året för att förändra bokföring framåt.

Inkluderar bidrag till scoutgala för musikhjälpen á 10.000kr

Seglingssäsongen nedkortad pga mastbrott. Flera kostnader oundvikliga men intäkter/kostnader som baseras på seglingsdagar sänktes

Inköp av programmaterial till nytt Café samt inköp av personbil för material och persontransport. Bra resultat medgjorde att fonderade medel inte togs ut

Under 2018 arrangemangskit - inköp av material för ett kit för att underlätta arrangemang. 

Betydligt fler gäster än budgeterat. För att täcka framtida anställningar behövs ett postivt netto, i år togs medel från not 3

Omstrukturering i hur kostnader tas, flytt av en del från "Kansli" till "Purpursnäckan"

Vi gör mindre än vad som är tänkt enligt verksamhetsplan och budget

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

En del flyttat till Purpusnäckan. En del flyttat till ekonomitjänster till följd av nya avtal och upplägg
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Bilaga 2 – Resultaträkning 2018 
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Bilaga 3 - Balansräkning 
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Bilaga 4 – Revisionsberättelse 
 

Revisionsberättelsen är ej färdig vid utskick av handlingar utan kommer skickas ut separat senare. 

 


