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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 
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Verksamhetsberättelse 
2020 
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Verksamhetsberättelse Göteborgs scoutdistrikt 2020 

Ordförande har ordet 
Året 2020 kan nog enklast beskrivas som annorlunda. Inte bara för att det pågått en pandemi och allt 
vad det inneburit. Utan också för att mycket hänt i distriktet som kanske inte helt synts. Inte minst 
med nya kanslilokaler, uppdatering av styrdokument och introduktion av flertalet nya distriktsaktiva. 

Verksamhetsplanen som antogs under hösten 2019 är det som dikterar och styr vår verksamhet. 
Föga visste vi då att majoriteten av den verksamhet vi normalt bedriver skulle ställas på ända och 
påverkas av faktorer vi inte alls själva kunde råda över. Trots det har en del av planens mål och 
omfattning kunnat genomföras och i följande verksamhetsberättelse kommer vi att redogöra vad 
som gjorts under det gångna året.  

Mycket av styrelsens arbete har under året varit tvådelat, med en fot i strategi och struktur framåt 
och en fot i pågående situation för att hantera och bedriva verksamhet i så stor grad som möjligt. Det 
har varit en utmaning ingen av oss varit i tidigare och lärorikt på många sätt. Inte minst befäster det 
de val som gjorts under de senaste åren där styrelsen behöver arbeta mer långsiktigt och strategiskt. 
Där drift, genomförande och operativt arbete snarare hanteras i grupper närmare verksamheten. När 
året närmar sig 2021 har arbetet med roll- och uppdragsbeskrivningar samt mandat för distriktets 
grupper nästan nått hela vägen fram. Ett arbete som varit efterfrågat i distriktet och som till slut i 
princip är färdigt. Ett steg i att föra distriktet framåt, redo för nya utmaningar. 

Löpande under 2020 har distriktet arbetat med parollen där andra ställer in, ställer vi scouter om. 
Tillsammans med Scouterna centralt har vi samlat in underlag för att gemensamt kunna mäta 
pandemins innebörd för vår verksamhet. Samt på så sätt kunna bedriva ett centralt påverkansarbete 
för scouternas roll i samhället. Tack vare ett fantastiskt arbete i hela distriktet har, trots alla 
motgångar och klurigheter, en hel del fantastisk verksamhet kunnat bedrivas. Vi i distriktsstyrelsen 
vill rikta ett stort tack till alla som gjort det möjligt! 

Hälsningar 

Jakob Revellé 
Ordförande Göteborgs scoutdistrikt 2020 

  



  
 

  
 

sida 3 av 6 

Göteborgs scoutdistrikt 2020 
Göteborgs scoutdistrikt har under 2020 bestått av 45 scoutkårer, samma som 2019. Sammanlagt har 
dessa över året haft totalt 6290 unika medlemmar och den 31 december 2020 var medlemsantalet 
5873 scouter. Detta är 1330 medlemmar fler än vid fjolårets slut vilket är otroligt glädjande och ett 
resultat som vi tillsammans ska vara stolta över. 
 
Under 2020 bestod distriktsstyrelsen av Jakob Revellé, Hvitfeldts scoutkår, Ellen Björnhage, 
Långedrags sjöscoutkår, Malena Hedberg, Backa scoutkår, Emma McMaster, Mölndals KM scoutkår, 
Johan Holst, Göteborgs sjöscoutkår samt från vårstämman Anders Wilson, Scoutkåren Tor, Lisa 
Wackerberg, Scoutkåren Göta Lejon, Amanda Stenvall, Mölndals scoutkår och Johan Friberg, 
Långängens scoutkår. 
 
Distriktets verksamhetsplan för 2020 följde även under detta år Scouternas strategiområden. I 
planen fanns ett antal indikatorer uppsatta kopplade till de mål stämman beslutade om. Under 
följande rubriker kommer indikatorerna gås igenom tillsammans med en övergripande redogörelse 
per strategiområde.  
 

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 tillsammans kan stödja, utveckla och stärka såväl individer 
som scouting på distriktsnivå. Under 2020 fick distriktsstyrelsen tidigt ta ett beslut om att förändra 
stämmoformerna för vårstämman. På grund av rådande restriktioner i maxantal för möten togs 
beslutet att genomföra stämman helt digitalt. En utmaning som tack vare ett skickligt presidium 
genomfördes med gott resultat. Även höstens stämma genomfördes digitalt under liknande former. 
Ett mål om antalet deltagande kårer sattes för 2020 med en ökning om 10% jämfört med 2019. 
Under 2020 fanns det på vårstämman ett deltagande om 20 kårer (jfr. 14 st. 2019) och på 
höststämman 22 kårer medverkande (jfr. 14 st. 2019).  
 
Att nyttja och utveckla vår ombudsgrupp för demokratijamboreen är något vi länge strävat efter. Det 
här året hölls även Demokratijamboreen digitalt vilket förändrade distriktets roll i ombudsgruppen. 
Genom att nyttja samma digitala plattform, Vote-IT, som Demokratijamboreen för distriktets 
stämmor kunde vi stärka förståelse för processen både lokalt och nationellt i distriktets kårer.  
 
Tillsammans med våra granndistrikt och samverkansorganisationer i väst samt Västra regionala 
utbildningsgruppen genomfördes arrangemanget Leda Väst under en helg i januari. Det är ett 
samarbete som sprungit ur den så kallade ”Västra klumpen” där distriktet länge varit en aktiv part. 
Det är för distriktet en viktig del i att skapa mötesplatser där scouter och ledare kan träffas för 
erfarenhetsutbyte. 
 
Varje år donerar Göteborgs scoutdistrikt en summa till ett välgörande ändamål. Detta görs istället för 
att skicka julkort till våra medlemmar. Vilken verksamhet eller organisation det är förändras från år 
till år men för 2020 beslutade distriktsstyrelsen att ge sammanlagt 5000 kr till Min Stora Dag. En 
organisation som likt Scouterna skapar glädjefyllda upplevelser för barn, i det här fallet specifikt för 
barn med allvarliga sjukdomar eller diagnoser. Något som känns extra aktuellt ett år då vi alla kan 
relatera till hur svårt det är att leva med en ständig oro. 
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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 ett aktivt ledarskap, scouternas program och äventyr skapar vi 
alltid ett möte som ger ett leende på läpparna efteråt” 

För 2020 fanns flera planer för aktiviteter i många av distriktets grupper. Dessvärre tvingades 
flertalet till att ändras, flyttas eller i värsta fall ställas in helt. Många av grupperna har arbetat hårt 
med att finna olika lösningar för att kunna bedriva verksamhet och tack vare lösningsorienterade 
grupper har en del verksamhet genomförts.  

RUT, Rover- och Utmanarutskottet rivstartade 2020 med Innebandynatta. Med temat Musik tog sig 
flera dansanta innebandyspelande scouter genom natten mellan den 22:e och 23:e februari. 
Deltagare från över 25 kårer fanns på plats dessutom med gäster och vänner från andra distrikt än 
bara vårt eget. Målet för 2020 var att öka antalet deltagande kårer på RUTs arrangemang, något vi 
inte riktigt nått upp till vilket till viss del kan förklaras med rådande omvärldsläge. RUT har vidare 
under året testat på olika digitala arrangemang med varierande framgång, deltagit i 
samverkansträffar med liknande grupper i andra distrikt och varit delaktiga i att starta en Facebook-
grupp för att samla Utmanare och Rover i Väst.  

Distriktet största enskilda återkommande arrangemang Äventyret stötte tidigt på patrull i år. Hur 
genomförs ett arrangemang med så många deltagare på ett säkert sätt? Först togs beslut om att 
flytta arrangemanget till hösten med förhoppning om att då kunna genomföra det. När hösten kom 
och pandemin inte riktigt försvunnit gjordes Äventyret om till ett arrangemang med deltagande på 
distans. Istället för att alla samlas som vanligt fördelades uppgifter och poängräknande ut i kårerna 
som sedan rapporterade tillbaka sina resultat. Voilá, ett socialt distanserat Äventyr genomfördes 
med bravur. Deltog gjorde 11 distriktskårer, målet på 50% nåddes därför inte. Men utvärderingar 
visar på deltagarna verkligen uppskattat genomförandet och aktiviteten, så vi kommer att utveckla 
koncepter vidare! 

Redan under februari stod det klart att regionslägret Stim, ett läger planerat av 
samverkansorganisationen Västra klumpen, inte skulle bli av. Detta dock inte med hänsyn till 
pandemin utan av resursskäl. Kragenäs som skulle vara lägerplatsen för arrangemanget började 
genast att slänga om planerna och förbereda för att ta emot distriktets kårer under minst en 
specialvecka. Planeringen hann inte pågå länge förrän nya problem dök upp. Kontakter med 
smittskyddsläkare etablerades och planer för hur en lägeranläggning kan bedriva säker verksamhet 
även under dessa nya förhållanden startades. Under senare delen av våren nåddes Kragenäs av en 
förfrågan från en avgångsklass i en närbelägen skola vars London-resa tvingats ställa in. Tack vare en 
fantastisk insats från distriktets ideella, levererade scouterna och Kragenäs en oförglömlig 
lägervistelse. Där andra fick ställa in, ställde distriktet som helhet upp med bravur. 

De senaste åren har distriktet genomfört ”Ledarveckan”, där en del av syftet är att få ledare och 
äldre scouter att nätverka. Eventet planerades och hölls även i år. En del av kurserna fick tyvärr 
ställas in i år då rådande förutsättningar försvårade genomförandet. Ledarveckan kunde genomföras 
men med begränsat utbud. 

Distriktets årliga Glöggmingel och årssynk genomfördes i år digitalt. Som en avslutning på året 
summerades kommande års aktiviteter, en liten teaser för vårt nya kansli visades upp och den nya 
distriktsstyrelsen presenterade sig.  
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Fler ska få uppleva scouting 
”Scouterna växer och ska självklart fortsätta 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” 

Det har för distriktet varit en utmaning att under 2020 delta i rekryteringsverksamhet och publika 
arrangemang. Nyttjandet av distriktets resurser och tillgångar i detta syfte har därför varit minimalt 
under året. Normalt deltar distriktet exempelvis i Kulturkalaset, ett arrangemang som ställdes in av 
arrangören. 

Tid och fokus har lagts på styrelsens uppdrag om att ta fram roll- och uppdragsbeskrivningar, 
mandatfördelning och dokument för att underlätta för distriktsaktiva. Då många aktiviteter har ställts 
in eller blivit digitala har det varit en utmaning att aktivt bedriva rekryteringsverksamhet även till 
distriktets roller och funktioner. Trots det har vi glädjande kunnat se att Scouterna figurerat i 
lokaltidningar flera gånger under året. 

Tidigt under 2020 gjorde två glada figurer entré i distriktet. En björn iklädd en scoutskjorta och en 
elefant iklädd en fantastisk t-shirt med distriktets logotype. Efter en omröstning och tävling döptes 
distriktets maskotar till Bear Prepared respektive Snabel-Powell. Under året har vi fått följa våra 
nyfunna vänner i sociala medier där de följt med på diverse upptåg med distriktet. Syftet med våra 
maskotar är ett ökat deltagande i sociala medier och en möjlighet att bygga en story och stärka vårt 
varumärke. 

Förutsättningar 
Distriktets förutsättningar består av såväl materiella, ekonomiska och individbundna resurser. På den 
materiella sidan innehar framförallt Göteborgsscouternas stiftelse en nyckelroll som ägare av 
Kragenäs, kanoter, Mandalay samt kanslilokal. 
 
I april 2020 kunde Göteborgsscouternas stiftelse och distriktet gemensamt gå ut med nyheten om att 
stiftelsen investerat i en ny fastighet för att förse scouting i Göteborg med bättre kontor och 
möteslokaler. Tillsammans med Västra Kansliet flyttade distriktet därför in i nya lokaler under året. 
Arbetet med nya kanslilokaler har pågått i många år med en intensifiering under 2019 och 2020. 
Resultatet möjliggör för distriktet att bättre samverka med andra scoutaktörer i väst, att samla och 
underlätta för kårer att komma i kontakt med stöd och konsulenthjälp på ett ställe. Lokalerna stod 
klara under hösten och ett flitigt gäng har arbetat med att städa, flytta och dona för att göra det 
klart. Vi ser alla fram emot att kunna öppna dörrarna på vid gavel så fort möjligheten ges. 
 
Viss verksamhet är inte lika påverkad av pandemin som annan. Distriktets kanotkärror har hyrts ut 30 
dagar (vid 13 olika tillfällen), då är sommarens kanotverksamhet på Kragenäs ej inkluderad. En 
fantastisk resurs som kan nyttjas av distriktets alla kårer. 
 
Mandalay har under året varit ute på flera seglingar och har, efter att flera gånger lagt om 
verksamheten, kunnat erbjuda 78 seglingsdagar. Intresset har under de senaste åren ökat och fler 
skeppare och befäl är på gång. Hon har dessutom fått en ny hemmahamn i Eriksbergs kulturhamn 
där hon ligger bredvid många andra fina fartyg. 
 
På Kragenäs kunde under sommaren 152 scouter tillbringa 959 nätter och uppleva scouting när den 
är som bäst på västkusten. Anläggningen fick specialanpassas och utbudet modifieras en del. Bland 
annat sattes nya hygienrutiner upp, extraduschar byggdes utomhus åt funktionärer, Kragenäsarna åt 
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all mat ute och programmaterial genomgick mer städning än någonsin. På grund av den något 
speciella sommaren togs beslutet att under 2020 inte anställa personal för sommarverksamheten.  
 
10 fantastiska ungdomar i egenskap av Kragenäsare höll ihop driften under specialveckan, som under 
2020 endast blev en till antalet, med stöd från några vuxna. I planen för att hantera smittorisken togs 
beslutet att inte tillåta kortare besök och många tidigare Kragenäsare var därför saknade under 
sommaren. 
 
Utöver scoutverksamheten tillbringade som nämnts ovan en skolklass, vars klassresa för insamlade 
pengar gått om inte pga. pandemin, två dagar på Kragenäs. Det blev paddling, hinderbana, femkamp 
och pilbågsskytte.  
 
Byggnationen på Kragenäs har under 2020 inte påbörjats rent fysiskt startats. Under våren arbetade 
projektgruppen vidare med olika lösningar, besök på plats gjordes och strandskyddsgränser märktes 
upp i ett försök att hitta användbara ytor. En övergripande plan för placering av framtida 
byggnationer togs fram och en översyn av tänkt plan gjordes. Tillsammans känner stiftelsen och 
distriktsstyrelsen att organisationen behöver stärkas upp parallellt med en byggnation varför två 
gemensamma workshopar genomfördes under hösten. En del ideella resurser omfördelades under 
året till att starta upp den nya kanslilokalen med förhoppning om att återgå till arbetet med 
byggnation på Kragenäs igen under 2021. 
 
De personella resurserna har under 2020 bestått av en fast anställd, under våren delar av en tjänst på 
konsultbasis samt många ideella. Tusentals ideella timmar har investerats i distriktets verksamhet. 
Distriktsstyrelsen har fått in många nya som står redo att ta över verksamheten då ett flertal lämnar 
styrelsearbetet redo för nya äventyr. Arbetet med en nyanställning har pausats under året, mycket 
då osäkerheter rått avseende kortsiktig påverkan på ekonomi och bidrag kopplat till pandemin men 
också för att landa den nya distriktsorganisationen. 
 



Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto
Gemensamma poster 1 694,2 -934,1 760,1 1 483,0 -1 390,0 93,0 1 597,3 -1 410,6 186,7 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 
Medlemsavgifter 1 273,5 273,5 245,0 245,0 260,7 260,7 237,9 237,9 230,3 230,3 165,9 165,9 160,0 -0,4 159,6

Kommunbidrag 2 300,0 -250,0 50,0 475,0 -425,0 50,0 275,0 -283,4 -8,4 300,0 -250,0 50,0 300,0 -250,0 50,0 275,6 -200,0 75,6 250,0 -250,0 0,0

Regionsbidrag 3 724,4 724,4 380,0 380,0 369,9 369,9 384,7 384,7 373,2 373,2 527,6 527,6 249,3 249,3

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

Personal 4 -460,6 -460,6 -730,0 -730,0 -541,8 -541,8 -355,0 -355,0 -287,1 -287,1 -298,4 -298,4 -353,2 -353,2 

Kanslikostnader -43,4 -43,4 -30,0 -30,0 -137,1 -137,1 -25,8 -25,8 -113,6 -113,6 -181,8 -181,8 -205,9 -205,9 

Försäljning 5 46,4 -53,2 -6,8 25,0 -15,0 10,0 348,5 -308,8 39,7 60,2 -170,6 -110,4 65,6 -85,4 -19,8 13,7 -17,3 -3,6 10,1 10,1

Scouternas stämma/Scoutforum 0,0 8,0 -50,0 -42,0 1,7 -11,4 -9,7 6,3 -52,5 -46,2 0,0 0,0 0,0 8,7 -35,2 -26,5 5,0 -22,3 -17,3 

Göteborgsscouterna stiftelse 350,0 350,0 350,0 350,0 341,5 341,5 350,0 350,0 350,0 350,0 0,0 105,0 105,0

Ekonomitjänst -127,0 -127,0 -140,0 -140,0 -128,1 -128,1 -140,8 -140,8 -4,1 -4,1 0,0

Distriktets ledning 0,0 -1,4 -1,4 0,0 -138,0 -138,0 0,0 -102,5 -102,5 0,0 -81,6 -81,6 0,0 -79,7 -79,7 0,6 -48,3 -47,7 1,0 -72,5 -71,5 
Distriktsmöten 0,0 -35,0 -35,0 -17,7 -17,7 -34,2 -34,2 -25,8 -25,8 0,6 -16,4 -15,8 1,0 -15,0 -14,0 

DSL gemensamma möten 0,0 -12,0 -12,0 -6,5 -6,5 -7,5 -7,5 -6,3 -6,3 -4,6 -4,6 -12,3 -12,3 

DS möten och planering -4,8 -4,8 -16,0 -16,0 -14,2 -14,2 -15,7 -15,7 -14,4 -14,4 -12,7 -12,7 -26,9 -26,9 

DS till förfogande 6 3,4 3,4 -75,0 -75,0 -64,1 -64,1 -24,2 -24,2 -33,2 -33,2 -14,6 -14,6 -18,3 -18,3 

Projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 -10,0 1 267,0 -1 288,8 -21,8 0,0 -38,6 -38,6 224,3 -264,0 -39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,1 -24,1 
Arrangemangskit - Uppgradering utrustning 0,0 -10,0 -10,0 -14,7 -14,7 -35,3 -35,3 224,3 -258,8 -34,5 

Projekt 1 0,0 0,0 1 267,0 -1 274,1 -7,1 -3,3 -3,3 -5,2 -5,2 

Kanoterna 8,8 -4,8 4,1 12,0 -12,0 0,0 9,2 -4,0 5,2 6,8 -1,6 5,2 7,4 -7,2 0,2
Drift och underhåll -4,8 -4,8 -12,0 -12,0 -4,0 -4,0 -1,6 -1,6 -7,2 -7,2 

Uthyrning 8,8 8,8 12,0 12,0 9,2 9,2 6,8 6,8 7,4 7,4

Kragenäs 7 104,7 -308,6 -204,0 2 641,1 -1 975,7 665,4 2 649,1 -1 687,8 961,3 994,1 -890,9 103,2 348,5 -421,1 -72,6 913,1 -785,3 127,8 503,9 -558,5 -54,6 
Drift och underhåll -164,9 -164,9 -776,0 -776,0 -382,2 -382,2 -221,1 -221,1 -154,1 -154,1 -156,5 -156,5 -153,1 -153,1 

Uthyrning 8 -18,2 -18,2 1 604,5 -345,0 1 259,5 1 062,1 -4,2 1 057,9 329,1 -13,8 315,3 139,0 -62,0 77,0 285,3 -85,0 200,3 207,5 -72,1 135,4

Lägerservice 9 122,9 -118,5 4,3 936,6 -726,7 209,9 1 587,0 -1 236,0 351,0 665,0 -555,1 109,9 209,5 -161,9 47,6 627,8 -446,6 181,2 295,4 -260,1 35,3

Program och verksamhet -25,2 -25,2 -28,0 -28,0 -20,9 -20,9 -47,3 -47,3 -24,4 -24,4 -47,2 -47,2 1,0 -32,3 -31,3 

Nya satsningar 0,0 100,0 -100,0 0,0 -44,5 -44,5 -53,6 -53,6 0,0 -18,7 -18,7 -50,0 -50,0 -40,9 -40,9 

Mandalay 20,5 -137,8 -117,3 25,0 -149,0 -124,0 0,0 -93,7 -93,7 4,9 -50,1 -45,2 0,0 -77,9 -77,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Drift och underhåll 10 -109,5 -109,5 -139,0 -139,0 -93,4 -93,4 -47,2 -47,2 -77,2 -77,2 

Arrangemangsseglingar 11 20,5 -28,2 -7,7 14,0 -10,0 4,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,7 -0,7 

Uthyrning, kvällar och helger 0,0 11,0 11,0 0,0 4,9 -2,9 2,0 0,0 0,0 0,0

Purpursnäckan/Carlbergsgatan 12 0,0 -216,6 -216,6 0,0 -120,0 -120,0 0,0 -137,2 -137,2 0,0 -134,5 -134,5 0,0 -71,7 -71,7 0,0 0,0 0,0 -31,3 -31,3 
Drift och underhåll -216,6 -216,6 -120,0 -120,0 -137,2 -137,2 -134,5 -134,5 -71,7 -71,7 -31,3 

Uthyrning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Händelser 13 11,5 -24,9 -13,4 30,0 -130,0 -100,0 40,8 -105,3 -64,5 15,9 -73,6 -57,7 18,1 -102,0 -83,9 20,5 -82,5 -62,0 36,1 -92,5 -56,4 
Kommunikation 0,0 -28,0 -28,0 -11,8 -11,8 -7,9 -7,9 -16,5 -16,5 -27,4 -27,4 -27,1 -27,1 
Publika arrangemang 14 -8,8 -8,8 5,0 -30,0 -25,0 -4,2 -4,2 10,0 -35,2 -25,2 8,2 -16,6 -8,4 0,6 -29,4 -28,8 -15,2 -15,2 
Utbildning 15 -2,75 -2,8 -35,0 -35,0 -3,1 -3,1 -1,1 -1,1 0,0 -0,5 -0,5 0,1 -0,2 -0,1 1,5 -4,0 -2,5 

Justering & övrigt 16 2,9 -7,4 -6,4 100,0 -194,5 -93,9 

Summa: 1 843 -1 647 194 4 196 -4 018 178 5 563 -4 849 621 2 371 -2 310 61 1 926 -1 793 132 1 926 -1 710 217 1 330 -1 657 -327 
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Försäljning på Kragenäs och i scoutshopen, nettot blir negativt i och med att varulagret ökat något

Vi sökte 475.000:- men fick lägre, ska utbetalas som lägerbidrag, utbetalning sker under 2021 pga justeringar kopplat till covid-19, skuld 250 kkr  till kårerna

Göteborgs scoutdistrikts utfall och budgetavvikelser 2020 med kommentarer

Höststämman 2020
Verkligt utfall 2016 Verkligt utfall 2015

Not
Verkligt utfall 2017Verkligt utfall 2019Verkligt utfall 2020 Verkligt utfall 2018Förslag Budget 2020

Justeringspost för bokföringen, avrundningar och dyl. Nettoraden slutjusterad mot balansrapport

Förklaring

Vissa engångskostnader som ökat pga slitage just detta året men en ökning av seglingar trots covid-19

Ökade kostnader vid byte av Kansli, dubbel debitering för kanslilokal under en kortare period, ca 90Tkr

Markant färre aktiviteter och lägre kostnader pga covid-19

Kostnader från föregående års aktiviteter kring kulturkalaset

Ledarveckan medförde en viss kostnad

Intäkter är återbetalning för inställt regionsläger, STIM2021.

Beläggningen på Kragenäs markant lägre med tanke på Covid-19. Resurseffektivt arbete har hållit nere kostnader i helhet

Budgeterat för två storläger, ett norsk och STIM2020 där båda ställdes in tidigt.

Bokförings teknisk åtgärd innebär ett minus i uthyrningen, i praktiken har har uthyrning genererat en viss intäkt.

Låg beläggning gör att lägerserivce knappt går runt

Mycket fasta kostnader som ej påverkas av antal seglingsdagar. Arbete har pågått med att sänka kostnader över tiden

Fler medlemmar gav större intäkter

Regionsbidraget blev markant högre tack vare ett aktivt 2019, delvis genom distriktslägret

Vi har bara haft en halvtidstjänst på heltid och en konsultjänst del av tid, inkluderar kragenäsare



 

 



 

Lite underlag från Valberedningen inför 
vårstämman 2021 

 
På höststämman i oktober 2020 valde vi precis bara vad stadgarna kräver för att få ihop en 
distriktsstyrelse. Det blev sju personer, ett tillräckligt antal ledamöter för att kunna hantera 
det dagliga och att börja jobba med verksamhetsplanen. Stämman lämnade öppet för DS 
att återkomma om det behövs fler i styrelsen. Höststämman lämnade dessutom en vakans i 
valberedningen som skulle väljas senast på vårstämman 2021.  

När vi hade passerat nyår 2021 ville styrelsen gärna bli fler varför valberedningen 
återkopplade till alla ledare i distriktet om behovet av fler förslag på ledamöter till styrelsen. 
Under vintern har dessutom en av de tidigare valda ledamöterna i styrelsen valt att av 
personliga själ omgående avsluta sitt uppdrag. 

Tack vare många svar och nomineringar fick valberedningen en stor grupp att söka 
kandidater ur. Vi ser också att det finns fler och fler som ser positivt eller mycket positivt på 
att medverka och jobba med att leda Göteborgs Scoutdistrikt mot nya äventyr. 

Efter intervjuer och kontakter med några olika kandidater föreslår nu valberedningen att 
utöka styrelsen med en ledamot och en suppleant. Tillsammans med de roller som behövde 
ersättas behövs därmed fyra nya scouter väljas in i ledningsroller i Göteborgs scoutdistrikt. 

 

 

Valberedningens förslag till beslut och fyllnadsval 
på vårstämman, 2021-04-18: 

• Utöka distriktsstyrelsen med en ledamot och en 
suppleant: 

o Ordförande och vice ordförande 
o Sex ledamöter och en suppleant 

• Ledamot resten av 2021: Jeanette Hallin, 
Landvetter Scoutkår. 

• Ledamot resten av 2021 och hela 2022: Johan 
Ryberg, Kortedala scoutkår. 

• Suppleant för resten av 2021: Joel Ericsson, Backa 
scoutkår. 

• Ledamot av valberedningen för resten av 2021: 
Emilia Garpebring, Scoutkåren Tor. 
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Ledamot resten av 2021 

• Jeanette Hallin, Landvetter scoutkår, 45 år, jobbar till vardags 
med redovisnings inom området Löner & Pensioner hos Volvo 
Construction Equipment AB.  

Jeanettes scoutbakgrund började i och med att hennes dotter kom hem 
i årskurs två och meddelade att hon vill blir scout. Jeanette sa JA om 
hon fick bli ledare och på den vägen är det, 8 år senare. 

Jeanettes stora intresse i scouterna är lärandet och friluftslivet samt  
gemenskapen med barn och ungdomar. Hon har varit ledare för både yngre och äldre barn och har 
därefter blivit aktiv i styrelsearbetet inom kåren, där hon är KS ledamot med fokusområde kassör.  

Ledamot resten av 2021 och hela 2022  

• Johan Ryberg, 35 år, jobbar med och i byggbranschen. 

Johan är ny i scouterna och Kortedala scoutkår sedan drygt ett år 
tillbaka. Han är grenansvarig i Kortedala för både Äventyrare och 
Utmanare samt kårens KUL. 
 
Johan har 15 års erfarenhet av försvarsmakten med stor kunskap om 
säkerhet, utbildning och personalledning. Under 2018 lämnade han 
försvaret. Johan tycker det är spännande med scouting då man är del av 
en verksamhet som har individen i fokus där även vuxna kan lära sig att göra saker på nytt sätt 
 

Suppleant för resten av 2021 

• Joel Ericsson, Backa scoutkår, 23 år, jobbar med IT utveckling 
och mjukvaror och prestanda på Telia. 

Joel använder dagarna dels till att jobba som mjukvaruingenjör och 
driva sitt eget bolag vid sidan av. Scout har han varit så tidigt han 
kunde, sedan bäver, och är nu ledare för Backas  äventyrare samt 
ansvarig för kårens hemsida. 
 
Att få bidra till att utveckling är något jag brinner för och tar med mig i 
allt jag gör, från jobbet till scoutmötet och vidare, gärna även till nytta för hela distriktet. 
 

Ledamot av valberedningen för resten av 2021 

• Emlila Garpebring, Scoutkåren Tor, 27 år och utbildad jurist. 
Jobbar med olika former av dataskydd. 

Emilia har varit scout sedan hösten 2003 och började då som 
miniorscout i Scoutkåren TOR där hon fortfarande är aktiv. Numera är 
hon ledare för kårens utmanaravdelning och är även med som ledamot i 
kårstyrelsen. 
 
Emilia brinner för att barn, unga och vuxna engagerade ska få en meningsfull och utvecklande tid i 
och med Scouterna. Till yrket är hon nyexaminerad jurist och har precis börjat arbeta som konsult 
inom dataskydd. 
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Lite bakgrund och mer detaljer om 
valberedningens arbete och förslag. 
 

Våra stadgar kräver en ordförande samt en eller två vice ordförande, alla på ett år. Det skall 
dessutom väljas minst fem ledamöter, varav hälften av de valda skall vara myndiga. DS har 
sedan i höstas varit sju personer utan några suppleanter. Både DS, valberedningen och andra 
har sett det som viktigt att säkerställa ett stabilt antal aktiva i vår distriktsledningen. Fokus 
har därför varit på att få fler engagerade och att den nya styrelsen sedan skall definiera 
behoven, både för styrelsen och de arbetsgrupper som behövs för att genomföra 
verksamhetsplanen. 

Det är ett viktigt kriterium att vi inom styrelsen säkerställer en bred kunskap både runt 
ekonomi, budget och personalledning samt kommunikation och marknadsföring. Alla behöver 
inte kunna allt men förmågan att följa med och bidraga i beslutsprocessen är en viktig uppgift 
för ett bra lagarbete. Vi har också sett ett värde i att förstärka vår förmåga att kommunicera 
och sprida information. Det är roller som blir speciellt viktiga när de naturliga mötesplatserna 
inte kan användas som vanligt. 
Det ingår också för valberedningen att säkerställa en bra balans inom styrelsen så att hela 
distriktet kan känna sig väl representerade. Detta bör ske genom en tydlig mix av ålder, kön 
och hemmakår samt allmänna erfarenheter. Det är så klart nödvändigt att ledamöterna skall 
stå stabilt i scoutings värderingar med en rimlig närhet till aktivt kårarbete. 

Med det engagemang som DS nu har visat med tydlighet i planen framåt för distriktsledningen 
och alla som är nya i olika arbetsgrupper ser vi i valberedningen ljust på det fortsatta 
valberedningsarbetet, fortfarande dock beroende av att många av distriktets vuxna fortsätter 
att nominera kandidater till alla våra ledningsuppdrag. 

 

 

Med ovan som underlag föreslår därför valberedningen att stämman skall 
utöka till en styrelse på åtta personer, ordförande och vice ordförande samt 
sex ledamöter på två år och en suppleant på ett år.  
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Distriktsstyrelsen efter valberedningens 
förslag för fyllnadsval på vårstämman, 

2021-04-18 
 

 

 

 

 

  

Ordförande Vald för 2021 Anders Wilson Tor
Vice ordförande Vald för 2021 Lisa Wackerberg Göta Lejon
Ledamot Fyllnadsval resten 2021 Jeanette Hallin Landvetter
Ledamot Vald 2020-2021 Johan Friberg Långängen
Ledamot Vald för 2021 Rickard Heed Långedrag Sjö
Ledamot Vald för 2021 och 2022 Anna Nyström Åsa
Ledamot Vald för 2021 och 2022 Johan Holst G-Sjö
Ledamot Fyllnadsval för 2021 och 2022 Johan Ryberg Kortedala
Suppleant Fyllnadsval resten 2021 Joel Ericsson Backa

Sammankallande Vald för 2021 Jenny Irwert Långängen
Ledamot Vald för 2021 Anki Sandklef Löftadalen
Ledamot Vald för 2021 Emma Pantzar Engelbrekt
Ledamot Vald för 2021 Jan Månsson Kungälv
Ledamot Fyllnadsval för resten av 2021 Emilia Garpebring Tor

Göteborgs Scoutdistrikts styrelse 2021

Göteborgs Scoutdistrikts valberedning inför DST 2021
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Tack för allt engagemang, alla 

goda idéer och förslag och 
inte minst, TACK till alla er 

som ställer upp. 
 

För framtiden behöver vi 
fortsätta att bli fler 

engagerade så att vi kan göra 
vårt Göteborgs scoutdistrikt 

ännu bättre. 
 

Vill du nominera eller vara med, hör av 
dig till valberedningen@gbgscout.se 

 


