
 
 

sida 1 av 18 

  

Handlingar 

vårstämma 2021 



 
 

sida 2 av 18 

Innehållsförteckning 

 

Välkomna på distriktsstämma! ................................................................................................................................................... 3 

Dag och tid............................................................................................................................................................................. 3 

Program för stämman ........................................................................................................................................................... 3 

Deltagande ............................................................................................................................................................................ 3 

Mötesformen ........................................................................................................................................................................ 4 

VoteIT .................................................................................................................................................................................... 4 

Föredragningslista ...................................................................................................................................................................... 5 

Föregående verksamhetsår ........................................................................................................................................................ 6 

Verksamhetsberättelse ......................................................................................................................................................... 6 

Utfall och budgetavvikelser 2020 med kommentarer ........................................................................................................... 6 

Resultaträkning 2020 ............................................................................................................................................................. 6 

Balansräkning ........................................................................................................................................................................ 6 

Revisionsberättelse ............................................................................................................................................................... 6 

Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ................................................... 6 

Motioner .................................................................................................................................................................................... 7 

Propositioner .............................................................................................................................................................................. 7 

Valberedningens förslag ............................................................................................................................................................. 7 

Röstlängdsunderlag .................................................................................................................................................................... 8 

Bilaga 1 – Teknisk instruktion VoteIT ......................................................................................................................................... 9 

Inledning ................................................................................................................................................................................ 9 

Registrera konto och logga in ................................................................................................................................................ 9 

Inloggning ......................................................................................................................................................................... 9 

Deltagarnummer .............................................................................................................................................................. 9 

Lägga till deltagarnummer i efterhand ............................................................................................................................. 9 

Användarnamn ............................................................................................................................................................... 10 

Under mötet ........................................................................................................................................................................ 11 

Dagordning ..................................................................................................................................................................... 11 

Hur du deltar .................................................................................................................................................................. 11 

Reservationer ................................................................................................................................................................. 12 

Bilaga 2 - Verksamhetsberättelse ............................................................................................................................................. 13 

Bilaga 3 – Utfall och budgetavvikelser 2020 med kommentarer.............................................................................................. 13 

Bilaga 4 - Resultaträkning 2020 ................................................................................................................................................ 14 

Bilaga 5 - Balansräkning 2020 ................................................................................................................................................... 16 

Bilaga 6 – Revisionsberättelse .................................................................................................................................................. 18 

 

 



 
 

sida 3 av 18 

Välkomna på distriktsstämma! 

Distriktsstyrelsen kallar ombud för alla kårer och bjuder in alla medlemmar till distriktsstämma i april 2021. Göteborgs 
scoutdistrikt utgörs av totalt 45 scoutkårer med över 5000 medlemmar. 

Vi hade så klart hoppas på att kunna träffas och ha en fysisk stämma, men med rådande situation så kommer även denna 
stämma att hållas helt digitalt. För att minska avståndet något mellan oss kommer vi i alla fall att ha en live-del av stämman 
via Zoom. Nytt för i år är också att stämman kommer att hållas på en dag. Under stämman kommer vi att hantera och 
avsluta det föregående verksamhetsåret 2020. 

Har ni några frågor om stämman så får ni gärna höra av er på styrelsen@gbgscout.se. 

Välkomna! 

Dag och tid 

Stämman öppnar söndagen den 18:e april kl. 10.00, och avslutas samma dag kl. 16.00. Alla förslag och omröstningar 

kommer att hanteras via systemet VoteIT. Dessutom kommer det att hållas en live-session i samband med stämmans 

öppnande via Zoom. 

Länk till Zoom-mötet finns i programmet nedan. Mer information om inloggning i, och hantering av VoteIT finns i bilaga 1 – 

Teknisk instruktion VoteIT. 

Program för stämman 

Tid Händelse 

10.00-
12.00 

Presentationer av grupper och råd, samt möjlighet till diskussion via Live-

session på Zoom. 

Du ansluter till Zoom på följande länk: 

https://zoom.us/j/93189478839?pwd=YU1CdzRGV0w2RzBqR2ZKd0lLWTZiQT09 

Meeting ID: 931 8947 8839 

Passcode: 424774 

Möjligheten att lägga förslag öppnas i VoteIT. 

13.00 Möjlighet att lägga förslag för punkt 1-4 stänger. 
Omröstning öppnar för punkt 1-4. 

14.00 Omröstning stänger för punkt 1-4. 

Föredragning av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, samt 

revisionsberättelse med möjlighet till frågor och diskussion på Zoom. 

Du ansluter till Zoom på följande länk: 

https://zoom.us/j/93189478839?pwd=YU1CdzRGV0w2RzBqR2ZKd0lLWTZiQT09 

Meeting ID: 931 8947 8839 

Passcode: 424774 

15.00 Möjligheten att lägga förslag  för punkt 6-10 stänger. 

Omröstning öppnar för punkt 6-10. 

16.00 Stämman avslutas 

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! 

https://zoom.us/j/93189478839?pwd=YU1CdzRGV0w2RzBqR2ZKd0lLWTZiQT09
https://zoom.us/j/93189478839?pwd=YU1CdzRGV0w2RzBqR2ZKd0lLWTZiQT09
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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. Genom att bjuda in till diskussion via Zoom hoppas vi att 

det ska vara ännu enklare att diskutera och ställa frågor. VoteIT kommer att användas för att det ska bli tydligt vilka förslag 

som lagts fram, vad vi röstar om, samt vilka beslut som tagits och det är alltså endast där beslut kommer att tas. 

VoteIT 

Adressen till mötet i VoteIT är https://scout.voteit.se/goteborgs-varstamma-2021. Observera att systemet inte fungerar i 

Internet Explorer, använd därför en annan webbläsare såsom Microsoft Edge, Mozilla firefox eller Google Chrome. 

Alla distriktets medlemmar kan vara med på stämman och delta i diskussionerna via länken ovan. Ska du delta som ombud 

för en kår har du också möjlighet att lägga förslag och rösta. Då behöver du en ombudskod som är skickad till 

kårordföranden. 

För mer information se bilaga 1 – Teknisk instruktion VoteIT. 
  

https://scout.voteit.se/goteborgs-varstamma-2021
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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 2020 
b) Föredragning av resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse för 2020 

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 2020 
b) Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 2020 

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 bilaga 2 

Utfall och budgetavvikelser 2020 med kommentarer 

Se bilaga 3 

Resultaträkning 2020 

Se bilaga 4. 

Balansräkning 

Se bilaga 5. 

Revisionsberättelse 

Se bilaga 6 
 
Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 
Verksamheten och det ekonomiska resultatet för 2020 visar på ett överskott på 193 869,07 kr. 

Göteborgs scoutdistrikts styrelse föreslår 
att vinsten balanseras i ny räkning 
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Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

Propositioner 

Inga propositioner föreläggs stämman. 

Valberedningens förslag 

Under stämman kommer vi genomföra fyllnadsval till både distriktsstyrelsen och valberedningen.  

Valberedningens förslag publiceras på hemsidan och i VoteIT senare. 
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Röstlängdsunderlag 

 
Göteborgs scoutdistrikt antal ombud per kår enligt Scoutnet per 2020-12-31 aktiva medlemmar. 
 

Kår Antal ombud  Kår Antal ombud 

Annetorpsdalen KM 7  Lerum KM 9 

Askims sjöscoutkår 7  Långedrags sjöscoutkår 10 

Backa scoutkår 6  Långängens scoutkår 5 

Björkekärrs scoutkår 5  Lärjedalen/Hjällbo scoutkår 3 

Bohus scoutkår 5  Löftadalen 3 

Engelbrekt, Scoutkåren 5  Masthugget Majornas Scoutkår 7 

Frodekåren, Fjärås 5  Mölndal KM 5 

Göta Lejon, Scoutkåren 7  Mölndals scoutkår 6 

Göta scoutkår 6  Partille KM 6 

Göteborgs sjöscoutkår 6  Porthälla scoutkår 5 

Hjälteby sjöscoutkår 5  Redbergslids scoutkår 5 

Hvitfeldt, Göteborg 3  Sisjö, Askim 5 

Härryda scoutkår 4  Stenungsunds scoutkår 5 

Högsbotorps scoutkår 5  Tallinn scoutkår 0 

Johannebergs scoutkår 4  Tor, scoutkår 6 

Jägarna, Göteborg 5  Torslanda sjöscoutkår 7 

Järnbrotts scoutkår 5  Trekungakåren 3 

Kode scoutkår 5  Tuve scoutkår 6 

Kortedala scoutkår 4  Tynnereds scoutkår 5 

Kullavik 5  Tölö, Kungsbacka 5 

Kungälvs scoutkår 0  Vättle scoutkår 4 

Kärna scoutkår 5  Åsa scoutkår 5 

Landvetter scoutkår 7    

 
 
Totalt antal kårer: 45 Totalt antal ombud: 231 
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Bilaga 1 – Teknisk instruktion VoteIT 

 

Inledning 

Stämman hålls helt digitalt via systemet VoteIT. Adressen till mötet i VoteIT är https://scout.voteit.se/goteborgs-
varstamma-2021/. Det är alltså bara i VoteIT man kan lägga förslag, rösta osv. Zoom-mötena som anordnas i samband med 
stämman är bara till för mer personlig information och för att man skall kunna ställa allmänna frågor, men räknas inte in i 
själva stämman. 
 
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-varstamma-2021/. 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. 

 

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 

https://scout.voteit.se/goteborgs-varstamma-2021/
https://scout.voteit.se/goteborgs-varstamma-2021/
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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.  

 

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.  
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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 - Verksamhetsberättelse 

Se separat bilaga 

Bilaga 3 – Utfall och budgetavvikelser 2020 med kommentarer 

Se separat bilaga. 
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Bilaga 4 - Resultaträkning 2020 
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Bilaga 5 - Balansräkning 2020 
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Bilaga 6 – Revisionsberättelse 

 


