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Välkomna på distriktsstämma! 
 

Distriktsstyrelsen kallar ombud för alla kårer och bjuder in alla medlemmar till distriktsstämma i 
maj 2020! Göteborgs scoutdistrikt utgörs av totalt 45 scoutkårer med över 5 000 medlemmar. 
Tillsammans möts vi i år helt digitalt för distriktsstämma där vi bland annat kommer att hantera 
och avsluta det föregående verksamhetsåret 2019. I oktober kommer vi sedan att ha en 
distriktsstämma där vi hanterar kommande verksamhetsår 2021 och blickar framåt. Har ni några 
frågor om detta, så hör gärna av er till styrelsen@gbgscout.se. 

Välkomna! 

 

Dag och tid 
På grund av rådande omvärldsläge väljer vi i år att hålla stämman helt digitalt via systemet 
VoteIT. Mer information om inloggningar och hantering av systemet finns i bilaga 1 – Teknisk 
instruktion VoteIT. 

 

Program för veckan 
Datum Veckodag Tid Händelse 

28/4 Tisdag 18.00 VoteIT öppnas för test och registrering 

3/5 Söndag 15.00 Punkt 1-4 öppnas för diskussion och förslag 

5/5 Tisdag 18.00 Punkt 1-4 stängs för diskussion och förslag 

5/5 Tisdag 18.30 Punkt 1-4 öppnas för omröstning 

6/5 Onsdag 20.00 Punkt 1-4 stängs för omröstning 

6/5 Onsdag 20.30 Punkt 5-11 öppnas för diskussion och förslag 

10/5 Söndag 10.00 Punkt 5-11 stängs för diskussion och förslag 

10/5 Söndag 12.00 Punkt 5-11 öppnas för omröstning 

13/5 Onsdag 19.00 Punkt 5-11 stängs för omröstning 

 

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 



Om dokumentet Göteborgs scoutdistrikt 

 

 

sida 4 av 21 

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! 

 

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 
Adressen till mötet i VoteIT är https://scout.voteit.se/goteborgs-vardistriktsstamma-2020/. 
Observera att systemet inte fungerar i Internet Explorer, använd därför en annan webbläsare 
såsom Microsoft Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome. 

För att ombuden ska få tillgång till att kunna yrka och lägga förslag behöver man lägga in en 
accesskod som skickas ut till kårordföranden. 

För mer information se bilaga 1 – Teknisk instruktion VoteIT. 

  

https://scout.voteit.se/goteborgs-vardistriktsstamma-2020/
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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 2019 

b) Föredragning av resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse för 2019 

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 2019 

b) Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 2019 

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) Eventuella fyllnadsval 

10) Övriga ärenden 

11) Stämmans avslutande 
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Föregående verksamhetsår 
 

Verksamhetsberättelse 
Se separat häfte, bilaga 6 

Utfall och budgetavvikelser 2019 med kommentarer 
Se bilaga 2 

Resultaträkning 2019 
Se bilaga 3 

Balansräkning 
Se bilaga 4 

Revisionsberättelse 
Se bilaga 5 

 

Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

 

Verksamheten och det ekonomiska resultatet för 2019 visar på ett överskott på 620 506kr. 

Göteborgs scoutdistrikts styrelse föreslår 
att detta överskott bokas enligt följande: 

− 300.000kr till kansliuppgradering, 
− 300.000kr i arrangemangsreserv, 
− Resterande medel balanseras i ny räkning: 20.506kr. 

 

Göteborgs scoutdistrikt totala balanserade resultat kommer, efter föreslagna åtgärder, att uppgå 
till 1.358.503 kronor. 
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Motioner 
 

Inga motioner har inkommit 
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Propositioner 
 

Inga propositioner har inkommit 
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Eventuella fyllnadsval 
 

Valberedningen har tyvärr inte hunnit få ett förslag färdigt innan dessa handlingar trycks. 
Förslaget kommer att presenteras på hemsidan och på VoteIT så fort det är klart. 
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Röstlängdsunderlag 
 

Göteborgs scoutdistrikt antal ombud per kår enligt Scoutnet per 2019-12-31 aktiva medlemmar. 

 

Kår Antal ombud  Kår Antal ombud 

Annetorpsdalen KM 6  Lerum KM 8 

Askims sjöscoutkår 6  Långedrags sjöscoutkår 9 

Backa scoutkår 6  Långängens scoutkår 5 

Björkekärrs scoutkår 5  Lärjedalen/Hjällbo scoutkår 3 

Bohus scoutkår 5  Löftadalen 3 

Engelbrekt, Scoutkåren 4  Masthugget Majornas 
Scoutkår 

6 

Frodekåren, Fjärås 4  Mölndal KM 4 

Göta Lejon, Scoutkåren 5  Mölndals scoutkår 5 

Göta scoutkår 5  Partille KM 5 

Göteborgs sjöscoutkår 6  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 5  Tölö, Kungsbacka 4 

Kungälvs scoutkår 0  Vättle scoutkår 4 

Kärna scoutkår 5  Åsa scoutkår 4 

Landvetter scoutkår 6    

 

 

Totalt antal kårer: 45 Totalt antal ombud: 210  
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Bilaga 1 – Teknisk instruktion VoteIT 2020 
 

Inledning 
Stämman öppnar tisdagen 5 maj kl. 18.30 och avslutas tisdagen den 12 maj kl. 19.00. Stämman 
äger rum helt digitalt via systemet VoteIT. Adressen till mötet i VoteIT är 
https://scout.voteit.se/goteborgs-vardistriktsstamma-2020/. Observera att systemet inte 
fungerar i Internet Explorer, använd därför en annan webbläsare såsom Microsoft Edge, Mozilla 
firefox eller Google Chrome. 

 

Registrera konto och logga in 
För att kunna logga in i systemet VoteIT och få tillgång till stämman behöver du ett konto. 

 

 
Registrera ditt konto 

Registrera ditt konto på scout.voteit.se genom att klicka på "Registrera". Du får ett 
bekräftelsemail skickat till din angivna e-postadress med en länk som aktiverar ditt konto.  

 

Inloggning 

Om du redan har ett konto på VoteIT loggar du in genom att klicka på "Logga in" på sidan: 
https://scout.voteit.se/goteborgs-vardistriktsstamma-2020/. Du kan antingen logga in med ditt 
användarnamn eller med din e-postadress.  

 

Deltagarnummer 

Första gången du loggar in på mötet får du upp en fråga om ”Accesskod för deltagarnummer”, 
om du är ombud får du koden av din kårordförande. Om du inte ska vara ombud klicka på 
”Begär tillträde” utan att fylla i något i rutan. Se nedan för att lägga till detta i efterhand. 

 

  

https://scout.voteit.se/goteborgs-vardistriktsstamma-2020/
https://scout.voteit.se/goteborgs-vardistriktsstamma-2020/
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Lägga till deltagarnummer i efterhand 

Om du missat att lägga in koden eller först i efterhand fått veta att du ska vara ombud så lägg till 
koden så här: 

1. Logga in på mötet via länken ovan. 
2. Klicka på ditt användarnamn högst upp till höger 
3. Klicka på ”Registrera deltagarnummer” 
4. Skriv in accesskoden 
5. Klicka på spara 

 

 

 

Användarnamn 

För att skapa så mycket transparens och tydlighet som möjligt ska du använda förnamn-
efternamn som användarnamn. Använd inte en synonym eller smeknamn som användarnamn. 
Om flera deltagare har samma förnamn och efternamn, går det bra att även lägga till mellannamn 
eller en siffra efter efternamnet. 
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Under mötet 
 

Dagordning 

Dagordningen beskriver vilka punkter som ska behandlas på stämman. När det är live-sändningar 
kan du både följa dem under respektive dagordningspunkt, men också direkt när du kommer in i 
mötet.   

Alla dagordningspunkter ligger antingen som Pågående, Kommande eller Avslutad. En 
dagordningspunkt ligger som pågående bara under tiden som vi behandlar den. Du kan lägga 
förslag och diskutera i alla dagordningspunkter som är pågående. Allt som ligger som 
avslutat/kommande är låst för nya förslag och diskussion.  
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Hur du deltar: 

 

Diskutera 

Det är öppet för alla deltagare på stämman att diskutera de dagordningspunkter som finns.  

 

Lägga förslag 
Ombud, distriktsstyrelse, revisorer och valberedningen har rätt att lägga förslag (tidigare kallat 
yrkanderätt). Nya förslag måste ha direkt anknytning till den aktuella dagordningspunkten. Du 
kan föreslå ändringar på lagda förslag genom att klicka på hashtaggen för förslaget. Tänk på att 
formulera tydliga att-satser. Om du vill ha med ett argument för ditt förslag så lägger du det som 
ett diskussionsinlägg.  

 

Hashtaggar (#) 

Alla förslag får en hashtag. Genom att klicka på hashtagen får du upp bara det som rör just det 
förslaget, både diskussionsinlägg och förslag. På samma sätt kan du klicka på dina egna inlägg och 
din egna hashtag för att se alla dina förslag och inlägg. 

 

Omröstningar 

Omröstningar läggs upp av mötesordförande. För att kunna rösta måste du vara inloggad i 
systemet någon gång under den tid som respektive omröstning pågår. Du kan se alla tider i 
schemat för stämman.  

Omröstningar sker genom Schulze-metoden. Metoden innebär att du rankar förslag med hjälp av 
stjärnor. Det förslag du gillar bäst ger du flest stjärnor. Om du inte gillar ett förslag alls, ger du 
det inga stjärnor. Ett förslag du tycker är ganska bra ger du färre stjärnor än det du tycker är bäst. 
Det förslag som har rankats högst är det vinnande förslaget.  

Du rangordnar förslag genom att klicka och dra. När du är klar med din rangordning klickar du 
på "Rösta". 

 

Reservationer 

Du kan reservera dig mot ett beslut genom att lägga in #reservation i diskussionsinlägget på den 
punkt du vill reservera dig mot. Skriv gärna anledningen varför du vill reservera dig.  
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Bilaga 2 – Utfall och budgetavvikelser 2019 
med kommentarer 
 

 
  

Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto
Gemensamma poster 1 597,3 -1 410,6 186,7 1 484,3 -1 305,0 179,3
Medlemsavgifter 1 260,7 260,7 236,3 236,3

Kommunbidrag 2 275,0 -283,4 -8,4 475,0 -425,0 50,0

Regionsbidrag 369,9 369,9 390,0 390,0

Räntor 0,0 0,0 0,0

Personal 3 -541,8 -541,8 -680,0 -680,0 

Kanslikostnader 4 -137,1 -137,1 -60,0 -60,0 

Försäljning 5 348,5 -308,8 39,7 25,0 -10,0 15,0

Scouternas stämma/Scoutforum 6 1,7 -11,4 -9,7 8,0 -50,0 -42,0 

Göteborgsscouterna stiftelse 341,5 341,5 350,0 350,0

Ekonomitjänst 7 -128,1 -128,1 -80,0 -80,0 

Distriktets ledning 0,0 -102,5 -102,5 100,0 -194,0 -94,0 
Distriktsmöten -17,7 -17,7 -33,0 -33,0 

DSL gemensamma möten -6,5 -6,5 -10,0 -10,0 

DS möten och planering -14,2 -14,2 -16,0 -16,0 

DS til l  förfogande 8 -64,1 -64,1 100,0 -135,0 -35,0 

Projekt 1 267,0 -1 288,8 -21,8 1 184,8 -1 194,8 -10,0 
Arrangemangskit - Uppgradering utrustning 9 -14,7 -14,7 -10,0 -10,0 

Projekt - GBG2019 10 1 267,0 -1 274,1 -7,1 1 184,8 -1 184,8 0,0

Kanoterna 9,2 -4,0 5,2 12,0 -12,0 0,0
Drift och underhåll -4,0 -4,0 -12,0 -12,0 

Uthyrning 9,2 9,2 12,0 12,0

Kragenäs 11 2 649,1 -1 687,8 961,3 3 173,5 -2 733,5 440,1
Drift och underhåll -382,2 -382,2 -796,0 -796,0 

Uthyrning 1 062,1 -4,2 1 057,9 1 020,3 -155,0 865,3

Lägerservice 1 587,0 -1 236,0 351,0 2 050,3 -1 621,8 428,5

Program och verksamhet -20,9 -20,9 3,0 -60,7 -57,7 

Nya satsningar 12 -44,5 -44,5 100,0 -100,0 0,0

Mandalay 13 0,0 -93,7 -93,7 12,0 -111,0 -99,0 
Drift och underhåll -93,4 -93,4 -95,0 -95,0 

Arrangemangsseglingar -0,3 -0,3 1,0 -10,0 -9,0 

Uthyrning, kvällar och helger 0,0 11,0 -6,0 5,0

Purpursnäckan 14 0,0 -137,2 -137,2 0,0 -84,0 -84,0 
Drift och underhåll -137,2 -137,2 -84,0 -84,0 

Uthyrning 0,0 0,0

Händelser 15 40,8 -105,3 -64,5 30,0 -128,0 -98,0 
Kommunikation -11,8 -11,8 -28,0 -28,0 
Publika arrangemang 16 -4,2 -4,2 5,0 -30,0 -25,0 
Utbildning 17 -3,1 -3,1 -35,0 -35,0 

Utnyttjande ändamålsbestämda 

medel samt övrigt
18 100,0 -194,5 -93,9 

Summa: 5 563,4 -4 849,0 620,5 6 001,5 -5 855,2 146,3

Höststämman 2020 Not
Budget 2019Verkligt utfall 2019

Kommentarer och lite mer bakgrund (alla belopp i tusen kronor, Tkr), budget 2020
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Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto
1 339,1 -994,7 344,4 1 319,1 -736,1 583,0 991,5 -736,8 254,7 787,3 -831,8 -44,5 

237,9 237,9 230,3 230,3 165,9 165,9 160,0 -0,4 159,6

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

384,7 384,7 373,2 373,2 527,6 527,6 249,3 249,3

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

-355,0 -355,0 -287,1 -287,1 -298,4 -298,4 -353,2 -353,2 

-25,8 -25,8 -113,6 -113,6 -181,8 -181,8 -205,9 -205,9 

60,2 -170,6 -110,4 65,6 -85,4 -19,8 13,7 -17,3 -3,6 10,1 10,1

6,3 -52,5 -46,2 0,0 0,0 0,0 8,7 -35,2 -26,5 5,0 -22,3 -17,3 

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

-140,8 -140,8 -4,1 -4,1 0,0

0,0 -81,6 -81,6 0,0 -79,7 -79,7 0,6 -48,3 -47,7 1,0 -72,5 -71,5 
-34,2 -34,2 -25,8 -25,8 0,6 -16,4 -15,8 1,0 -15,0 -14,0 

-7,5 -7,5 -6,3 -6,3 -4,6 -4,6 -12,3 -12,3 

-15,7 -15,7 -14,4 -14,4 -12,7 -12,7 -26,9 -26,9 

-24,2 -24,2 -33,2 -33,2 -14,6 -14,6 -18,3 -18,3 

0,0 -38,6 -38,6 224,3 -264,0 -39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,1 -24,1 
-35,3 -35,3 224,3 -258,8 -34,5 

-3,3 -3,3 -5,2 -5,2 

6,8 -1,6 5,2 7,4 -7,2 0,2
-1,6 -1,6 -7,2 -7,2 

6,8 6,8 7,4 7,4

994,1 -890,9 103,2 348,5 -421,1 -72,6 913,1 -785,3 127,8 503,9 -558,5 -54,6 
-221,1 -221,1 -154,1 -154,1 -156,5 -156,5 -153,1 -153,1 

329,1 -13,8 315,3 139,0 -62,0 77,0 285,3 -85,0 200,3 207,5 -72,1 135,4

665,0 -555,1 109,9 209,5 -161,9 47,6 627,8 -446,6 181,2 295,4 -260,1 35,3

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

-53,6 -53,6 0,0 -18,7 -18,7 -50,0 -50,0 -40,9 -40,9 

4,9 -50,1 -45,2 0,0 -77,9 -77,9 0,0 0,0 0,0 0,0
-47,2 -47,2 -77,2 -77,2 

0,0 0,0 -0,7 -0,7 

4,9 -2,9 2,0 0,0 0,0 0,0

0,0 -134,5 -134,5 0,0 -71,7 -71,7 0,0 0,0 0,0 -31,3 -31,3 
-134,5 -134,5 -71,7 -71,7 -31,3 

0,0 0,0 0,0

15,9 -73,6 -57,7 18,1 -102,0 -83,9 20,5 -82,5 -62,0 36,1 -92,5 -56,4 
-7,9 -7,9 -16,5 -16,5 -27,4 -27,4 -27,1 -27,1 

10,0 -35,2 -25,2 8,2 -16,6 -8,4 0,6 -29,4 -28,8 -15,2 -15,2 
-1,1 -1,1 0,0 -0,5 -0,5 0,1 -0,2 -0,1 1,5 -4,0 -2,5 

2 370,8 -2 309,8 61,0 1 925,6 -1 793,3 132,3 1 926,4 -1 709,9 216,5 1 329,8 -1 657,0 -327,2 

Verkligt utfall 2018 Verkligt utfall 2016 Verkligt utfall 2015Verkligt utfall 2017

Noter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Kragenäs har arbetat kostnadseffektivt med två storläger och haft stora synergieffekter. Försäljning flyttat i bokföringen, se not 5

Nya satsningar har gjorts utan att hämta pengar från ändamålsbestämda medel

Dessvärre lite seglingar under 2019 pga mastbrott under sent 2018. Mycket fasta kostnader som ändå kvarstår

Relativt lågt deltagande från distriktet. Samkört med Västgöta Södra för kostnadsoptimering

Något högre än budgeterat

Distriktsstyrelsen gick in med 29Tkr till Stim2020. Stora delar beräknas nu återföras till distriktet under 2020. Se också not 18 om WSJ 2019

Engångskostnader för utveckling av arrangemangskitet och liknande lånmaterial

Kommentarer och lite mer bakgrund (alla belopp i tusen kronor, Tkr), budget 2020

Förklaring

Sett historiskt är troligen detta felbudgeterat. En översyn har gjorts av kostnader men utan större anmärkning. Arbetet tas med i Purpur 2.0

Vi fortsätter göra något mindre än planerat men 2019 har sett betydligt bättre ut än föregående år

Vi gör mindre än budgeterat. Viss ombokning till "Händelser".

Ledarveckan kostar mindre än beräknat, mycket tack vare gott samarbete med andra aktörer

Lägerbidrag till WSJ 2019 från O. Blidberg, utbetalning pensionsskuld 103Tkr samt avrundningsdifferens

Fler medlemmar över året gav mer intäkter

Vi fick 325Tkr, 50Tkr var öronmärkt för GBG2019 (bokat på GBG2019 nedan), resterande lägerbidrag

Vi har inte haft personal som budgeterat, både på kansli och något lägre anställningsgrad på Kragenäs

70.000kr är för rekryteringstjänst, stämmer därutöver  bra med budget

Inkluderar försäljning på Purpursnäckan och Kragenäs kiosk & café samt kortmaskinskostnader

GBG2019 blev ungefär i samma storlek som budgeterat, inkl 50Tkr i bidrag från Göteborgs kommun
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Bilaga 3 - Resultaträkning 2019 
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Bilaga 4 – Balansräkning 
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Bilaga 5 – Revisionsberättelse 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


