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Välkomna på distriktsstämma! 

Distriktsstyrelsen kallar ombud för alla kårer och bjuder in alla medlemmar till distriktsstämma den 17:e oktober 2021. 
Göteborgs scoutdistrikt utgörs av totalt 45 scoutkårer med över 6000 medlemmar. 

Mycket talade för att vi skulle kunna ha en fysisk stämma, men även denna gång kommer vi att få ses online. Precis som i 
våras kommer det att gå att delta i en live-del av stämman som kommer att hållas via Teams. Där kommer det gå att 
diskutera de olika förslagen som läggs fram. Själva besluten kommer dock att tas i VoteIT på samma sätt som tidigare. 

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 17:e oktober kl. 10.00, och avslutas samma dag ca. 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 Teams. 

Länk till Teams-mötet finns i programmet nedan. Mer information om inloggning i, och hantering av VoteIT finns i bilaga 5 – 

Teknisk instruktion VoteIT. 

Program för stämman 

Tid Händelse 

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

session på Teams. 

Du ansluter till Teams på följande länk. 

Möjligheten att lägga förslag öppnas i VoteIT. 

12.00 Lunchpaus 

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

13.30 Omröstning stänger för punkt 1-4. 

Föredragning av förslag till verksamhetsplan, medlemsavgift, samt budget 

med möjlighet till frågor och diskussion på Teams. 

Du ansluter till Teams på följande länk. 

14:45 Möjligheten att lägga förslag för punkt 6-10 stänger. 
Presidiet förbereder omröstningar. 

15.00 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! 

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 Teams 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. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRkOWJiZTgtMmUwMS00ZGE1LWIzNGEtOTdlZWJhMWUzMDM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229a76b364-d879-4992-a4d2-2e9ff5bc8479%22%2c%22Oid%22%3a%22a2a8eff2-0629-4a68-975d-fb0a9c39568f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRkOWJiZTgtMmUwMS00ZGE1LWIzNGEtOTdlZWJhMWUzMDM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229a76b364-d879-4992-a4d2-2e9ff5bc8479%22%2c%22Oid%22%3a%22a2a8eff2-0629-4a68-975d-fb0a9c39568f%22%7d
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VoteIT 

Adressen till mötet i VoteIT är https://scout.voteit.se/goteborgs-hoststamma-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 skickas till kårordföranden 

och postmottagaren i god tid före mötet. 

Det går bra att redan nu gå in i VoteIT och se mötet. Testa gärna att du kan logga in innan mötet så flyter stämmodagen på 

smidigt, och du har möjlighet att få hjälp om det är något som inte fungerar. 

För mer information se bilaga 5 – Teknisk instruktion VoteIT. 
  

https://scout.voteit.se/goteborgs-hoststamma-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) Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande  
verksamhetsåret. 

a) Medlemsavgift för 2022 
b) Verksamhetsplan 2022 
c) Budget 2022 

6) Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman 
a) Motioner 
b) Propositioner – inga propositioner föreläggs stämman 

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 
12) Stämmans avslutande 
 
 

 

Medlemsavgift för 2022 

Distriktsstyrelsen föreslår en medlemsavgift för 2022 på 25 kr/termin  
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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 6  Lerum KM 9 

Askims sjöscoutkår 6  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 4 

Göta Lejon, Scoutkåren 6  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 7 

Järnbrotts scoutkår 5  Trekungakåren 3 

Kode scoutkår 5  Tuve scoutkår 6 

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: 218 
 


