
Lägerbidrag till världsscoutjamboreen i Sydkorea 2023 
 
 
Bakgrund 
På Göteborgs scoutdistrikts höststämma 2017 beslutades det att avsätta ca 100 000 kr från 
O. Blidbergs minnesfond för bidragssökning till de scouter som ville delta på världsscout-
jamboreen i Nordamerika 2019. Medel i fonden hanteras idag i sin helhet av Göteborgs scout-
distrikts styrelse. Det beslutades dessutom att sökbart belopp och bidragsregler för varje deltagare 
skulle vara angivet innan ansökan till världsscoutjamboreen stängde, med anledning att distriktets 
kårer skulle kunna använda informationen vid marknadsföring av världsscoutjamboreen. 
 
I handlingarna från Göteborgs scoutdistrikts vårstämma 2021 framgår att medel från ovan nämnda 
fond nu uppgår till 271 226,85 kr. Nu stundar snart en världsscoutjamboree i Sydkorea och för att 
ge distriktets medlemmar möjlighet att även denna gång använda sig av bidrag för marknadsföring 
av arrangemanget till potentiella unga och vuxna deltagare anser motionärerna att samma förslag 
och process som till föregående världsscoutjamboree återanvänds. Nedanstående förslag är därför 
mycket likt det beslut som togs av distriktsstämman under hösten år 2017. 
 
 
Förslag 
att distriktsstyrelsen ska uppskatta deltagarantal och ta fram bidragsregler för deltagande av vuxna 
och unga deltagare på världsscoutjamboreen i Sydkorea 2023 så att kostnaden blir cirka 100 000 kr. 
 
att kostnaden ska tas ur fonderade medel, O. Blidbergs minnesfond. 
 
att bidragets storlek per ansökan ska vara fastställt när ansökan görs. 
 
 
Motionärer 
Anna Lundqvist Kärna scoutkår 
Annika Karlsson Tuve scoutkår 
Johan Cammersand Scoutkåren Göta Lejon 
Johan Sjödahl Långängens scoutkår 
Mikael Jedenby Högsbotorps scoutkår 
Nils Lagnemo Långängens scoutkår 



 

Distriktsstyrelsens kommentar till motion om lägerbidrag 

till världsscoutjamboreen i Sydkorea 2023 

Motionärerna har ansökt om medel för deltagande i 2023 års världsscoutsjamboree och att dessa ska 

tas från O.Blidbergs fond. Dessa medel har tillfallit distriktet genom det testamente som O. Blidberg 

lämnade efter sig och ska användas i enlighet med det syfte som framgår av testamentet.  

Distriktsstyrelsen noterar att skrivelsen i testamentet lyder “scoutrörelsen har alltid legat mig varmt om 

hjärtat” samt “att användas efter gottfinnande till de i distriktet ingående scoutkårernas 

lägerverksamhet”. Styrelsen ställer sig frågande till om testatorns vilja är i enlighet med motionen. Ett 

deltagande på en världsscoutsjamboree är enligt styrelsens uppfattning inte i linje med “scoutkårers 

lägerverksamhet” eftersom ett sådant bidrag i första hand stöttar enskilda scouters medverkan i ett 

internationellt arrangemang. Styrelsen är medveten om att det tidigare gjorts andra tolkningar av 

testamentet och vill därför upplysa samtliga medlemmar om lydelsen för att ge möjlighet att göra ett 

eget ställningstagande. 

Oaktat tolkningen i testamentet är distriktsstyrelsen generellt tveksam till att stötta enskilda scouter i 

enlighet med motionen. Distriktsstyrelsen ser givetvis det värdefulla i att scouter från Sverige har 

möjlighet att delta på en världsscoutjamboree. Från distriktets sida ser vi dock att frågan om deltagande 

på en världsscoutjamboree främst är en nationell angelägenhet och möjligheten att medverka bör 

hanteras på central nivå med syfte att få bland annat geografisk spridning bland deltagarna. 

Distriktsstyrelsen ser hellre att distriktets medel i första hand används till distrikts- och regionsläger i 

syfte att bygga lokal samhörighet. Ett sådant användande av distriktets medel anser styrelsen kommer 

fler medlemmar till gagn. 

Distriktsstyrelsen vill ge samtliga medlemmar ovanstående information för att möjliggöra för respektive 

kår att ta ställning till motionen. 

I det fall stämman önskar att bifalla andemeningen i motionen ser distriktsstyrelsen en motsägelse i att 

fastställa den totala bidragsstorleken till 100 000 kr samtidigt som det i förväg ska vara uttalat hur stort 

bidrag varje enskild ska tilldelas. Det baseras på en mycket god uppskattningsförmåga från 

distriktsstyrelsens sida i fråga om deltagarantal och ett frågetecken i hur bidraget ska hanteras i de fall 

en felaktig uppskattning görs. Om stämman önskar bifalla andemeningen i motionen föreslår 

distriktsstyrelsen: 

- Att distriktsstyrelsen tar fram bidragsregler för ansökan om bidrag till deltagande i WSJ 2023 för 

deltagare, ledare och IST från distriktet 

- Att den maximala summan av bidragen är 100 000 kr 

- Att bidraget tas från O. Blidbergs fond 

- Att bidraget fördelas när antalet deltagare är klart 

 


