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Välkomna på distriktsstämma!
Distriktsstyrelsen kallar ombud för alla kårer och bjuder in alla medlemmar till distriktsstämma i
oktober 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
kommande verksamhetsåret 2021. I maj 2021 kommer vi sedan att ha en distriktsstämma där vi
hanterar föregående verksamhetsår 2020. Har ni några frågor om detta, så hör gärna av er till
styrelsen@gbgscout.se.
Välkomna!

Dag och tid
Stämman öppnar lördag 17 oktober kl. 9.00 och avslutas torsdag 22 oktober kl. 20.00. 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

Tidsplan

Händelse

15-okt

11:00

VoteIT öppnas för test och registrering

17-okt

09:00

Punkt 1–4 öppnas för diskussion och förslag

18-okt

09:00

Punkt 1–4 stängs för diskussion och förslag

18-okt

09:10

Punkt 1–4 öppnas för omröstning

18-okt

19:00

Punkt 1–4 stängs för omröstning

18-okt

19:10

Punkt 5–11 öppnas för diskussion och förslag

20-okt

18:00

Punkt 5–11 stängs för diskussion och förslag

20-okt

18:10

Punkt 5–11 öppnas för omröstning

22-okt

20:00

Punkt 5–11 stängs för omröstning
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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 närvarooch 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 kommer att publiceras på hemsidan närmare stämman. 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.
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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 eventuella övriga mötesfunktionärer
2. Fastställande av röstlängden
3. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats
4. Fastställande av föredragningslista
5. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande
verksamhetsåret. Samt lägeravgift på Kragenäs för därefter följande verksamhetsår
a. Medlemsavgift 2021 och 2022
b. Verksamhetsplan 2021
c. Budget 2021
6. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman
7. Val av distriktsordförande och en eller två vice distriktsordförande
a. Val av distriktsordförande
b. Val av en eller två vice distriktsordförande
8. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter
10. Val av sammankallande och övriga ledamöter i distriktsstämmans valberedning
11. Övriga ärenden
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Kommande verksamhetsår
Medlemsavgift för 2021 samt 2022
Distriktsstyrelsen föreslår en medlemsavgift för 2021 på 25 kr / termin.
Distriktsstyrelsen kommer för budget 2022 jobba mot att föreslå en oförändrad medlemsavgift på
25 kr per termin och medlem.

Verksamhetsplan
Se bilaga 2

Budget 2021
Se bilaga 3
Lägeravgift på Kragenäs
Lägeravgift på Kragenäs har tidigare stämmor hanterats som en separat fråga. Avgiften för 2021
beslutades på stämman 2019 med ett inriktningsbeslut om att bibehålla avgiften om 50kr per
person och natt med möjlighet till prisjustering á 5kr och reducerad avgift för distriktets kårer. De
senaste åren har distriktsstyrelsen och ledningen för Kragenäs fört en diskussion om svårigheten
med att sätta en avgift två år i förtid som ska gälla oavsett en rad olika förutsättningar och status
på utvecklingsprojekt. Föregående höststämmas beslut belyste den problematiken. En fast avgift
gör det svårt att öppna anläggningen i olika omfattning och exempelvis erbjuda låg respektive
högsäsong med differentierad avgift. Något som vi i utvecklingsplanen hoppas på att kunna göra
framöver.
Enligt stadgarna är punkten och ärendet inte något som måste lyftas på stämman. Dessutom
fyllde ärendet en annan funktion i distriktet tidigare då verksamheten på Kragenäs såg något
annorlunda ut än idag. Distriktsstyrelsen anser därför inte att beslutet om avgiften ska tas separat
utan ingå som en del i budgetarbetet och kostnadsuppföljningen över året. Det hindrar inte
distriktet från att ha en tydlig prisbild angiven i marknadsföring och kommunikation.
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Motioner
Inga motioner har inkommit
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Propositioner
Inga propositioner har inkommit
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Valberedningens förslag
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 lördag 17 oktober kl. 9:00 och avslutas torsdag 22 oktober kl. 20:00. Stämman
äger rum helt digitalt via systemet VoteIT. Adressen till mötet i VoteIT är
https://scout.voteit.se/goteborgs-distriktsstamma-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-distriktsstamma-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.
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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.
2.
3.
4.
5.

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

Användarnamn
För att skapa så mycket transparens och tydlighet som möjligt ska du använda förnamnefternamn 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 – Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplanen för 2021 bygger på tre strategiområden, samt förutsättningar, i enlighet med
Scouternas strategi fram till 2025 med den övergripande visionen ”unga som gör världen bättre”.
Verksamhetsplanen 2021 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 verksamhet tidigare år.

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 roligare och 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. Att fortsätta stötta kårers deltagande i nationella
arrangemang och händelser är 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:
− Utveckling av distriktsstämmor
− Samverkan kring resa till och deltagande i Demokratijamboree anordnas
− För att underlätta nätverkande, diskussion och erfarenhetsutbyte utvecklas och nyttjas
distriktets naturliga mötesplatser både fysiskt på exempelvis Scouternas hus och Kragenäs
samt på digitala plattformar.
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Indikatorer:
− Fysiska och digitala träffar utöver distriktsstämmor hålls där scouter och ledare träffas,
nätverkar och utbyter erfarenhet (minst 5 tillfällen)
− Ökad representation av distriktets kårer på distriktsstämmor (öka med 10% mot fg. år)

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 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 eller arrangemang för enskild scout, grupp eller kår i
distriktets regi
− Underlätta och stötta utbildningar i distriktets geografiska område, genom aktivt samarbete
med Västra regionala utbildningsgruppen
− Utveckling av, och fortsatt satsning på, aktiviteter för distriktets medlemmar
− Verka för att RUT:s verksamhet introduceras för Äventyrare
− Genomföra arrangemangsseglingar på Mandalay
− Samverka kring, samt stötta, projekt anordnade inom distriktets geografiska område
− Distriktet använder sig löpande av tydlig uppföljning och utvärdering av distriktets
verksamhet
− Ett e-arrangemang genomförs för distriktets medlemmar
Indikatorer:
− Kårer deltar på RUT:s arrangemang (öka med 20% mot fg. år)
− Kårer deltar i Äventyret 2021 (minst 50%)
− Antalet aktiviteter på Ledarveckan utökas

sida 16 av 19

Handlingar ht20

Göteborgs scoutdistrikt

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:
− Fortsätta utveckla samarbetet mellan distriktet och Västra Kansliet
− Stötta kårer som bedriver rekryteringsverksamhet på publika arrangemang
− Att det inom distriktet finns både kortare och längre möjligheter till engagemang som alla är
tydligt definierade
− Verka för att delta under t.ex. Kulturkalaset, Nationaldagsfirande eller liknande i distriktets
närområde
− Använda befintliga distriktsarrangemang för att marknadsföra scouting
− Utbilda fler i grönt kort i klättring
Indikatorer:
− Distriktet deltar eller stöttar kårers deltagande i publika arrangemang i syfte att visa upp
scouting (minst 1 tillfällen)
− Distriktet växer med 5% i medlemstal

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.
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För att underlätta för ideella i vårt distrikt kommer arrangemangskitet, med material, t.ex.
arrangörs- och funktionärsvästar, arrangemangstält och sekretariatsutrustning fortsätta att
utvecklas. 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
− I samråd med Göteborgsscouternas stiftelse utveckla Scouternas hus för att bättre täcka
distriktets behov
− Se över distriktets anställningsbehov kopplat till den löpande verksamheten samt pågående
projekt
− Utbilda fler befäl för Mandalay
− Underhålla distriktets material och tillgångar, samt vid behov komplettera och göra nya
investeringar
− Öka tillgängligheten och förenkla för kårer och scouter att nyttja distriktets tillgångar
Indikatorer:
−
−
−
−

Totala antalet seglingsdagar för Mandalay ökar (minst 5% jämfört med 2020)
Publicera tips på färdiga kanotleder i distriktets geografiska närhet (minst 2st)
Första etappen i nya byggnationer på Kragenäs färdigställs
Antalet arrangemang på Kragenäs ökar (minst 1 utöver sommarens lägerverksamhet)

Styrelsen föreslår stämman:
att fastställa verksamhetsplanen för 2021
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
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Handlingar ht20

Göteborgs scoutdistrikt

Bilaga 3 – Budget 2021
Budgeten har tyvärr inte hunnit bli färdig innan dessa handlingar trycks. Förslaget kommer att
presenteras på hemsidan under veckan.
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