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Distriktsstämma  
Hösten 2021 
Tid: 2021-10-17 kl. 10.00 till 2021-10-17 kl. 16:00 

Plats: VoteIT 

1. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer 

a) Val av mötesordförande 

Stämman beslutade: 

Att välja Anna Lundqvist (Kärna scoutkår) till mötesordförande. 

b) Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

Stämman beslutade: 

Att välja Annika Karlsson, Tuve scoutkår, och Pernilla Niemi, Scoutkåren Engelbrekt, till 
protokolljusterare tillika rösträknare. 

c) Val av mötessekreterare 

Stämman beslutade: 

Att välja Lisa Wackerberg, scoutkåren Göta Lejon, till mötessekreterare. 

2. Fastställande av röstlängden 

Stämman beslutade: 

Att fastställa röstlängden till samtliga ombud som är registrerade med sin ombudskod vid 
respektive omröstnings avslutande. 

Röstlängden har fastställts till 35 ombud vid samtliga omröstningar (enligt VoteITs röstlängd). 
Samtliga ombud finns upptagna i bilaga 1. 

3. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats 

Kallelse gick ut i samband med utskick av distriktets kalender vid årsskiftet 20/21. Handlingarna 
publicerades på distriktets hemsida den 26 september, tre veckor innan stämmans öppnande, och 
har också skickats ut per e-post till samtliga kårordförande i distriktet. 

Stämman beslutade: 

Att anse stämman behörigen sammankallad. 

4. Fastställande av föredragningslista 

Stämman beslutade:  

Att fastställa föredragningslistan. 
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5. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget 

för det närmast följande verksamhetsåret. 

a) Medlemsavgift 2022 

Stämman beslutade: 

Att fastställa medlemsavgiften för 2022 till 25 kronor per termin. 

b) Verksamhetsplan 2022 

Stämman beslutade: 

Att fastställa den föreslagna verksamhetsplanen för 2022. 

c) Budget 2022 

Stämman beslutade: 

Att fastställa den i handlingarna föreslagna budgeten för 2022. 

6. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman 

a) Motion – Lägerbidrag till WSJ 2023 

Till stämman hade en motion inkommit angående lägerbidrag till World Scout Jamboree 2023. 
Distriktsstyrelsen hade i handlingarna svarat motionärerna. 

Mötesordförande beslutade att inledningsvis fråga stämman om det är dess avsikt att distriktet 
ska ge bidrag till deltagande vid världsscoutjamboreen. 

Stämman beslutade: 

Att det inte var stämmans avsikt att distriktet ska ge bidrag till deltagande vid 
världsscoutjamboreen. 

Genom detta föll både motionärernas förslag och distriktsstyrelsens förslag. 

Till stämman hade motionärerna föreslagit: 

- 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. 

Till stämman hade distriktsstyrelsen föreslagit: 

- Att distriktsstyrelsen tar fram bidragsregler för ansökan om bidrag till deltagande i WSJ 
2023 för deltagare, ledare och IST (funktionärer) från distriktet. 

- Att den maximala summan av bidragen är 100 000 kr. 
- Att bidraget fördelas när antalet deltagare är klart. 

b) Propositioner 

Inga propositioner fanns att behandla. 
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7. Val av distriktsordförande och en eller två vice 

distriktsordförande 

Stämman beslutade: 

- Att som ordförande för år 2022 välja Anders Wilson, scoutkåren Tor. 
- Att som vice ordförande för år 2022 välja Lisa Wackerberg, scoutkåren Göta Lejon. 

8. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen 

Stämman beslutade: 

- Att som ledamot för år 2022–2023 välja Jeanette Hallin, Landvetter scoutkår. 
- Att som ledamot för år 2022–2023 välja Rickard Heed, Långedrag sjöscoutkår. 
- Att som suppleant för år 2022 välja Joel Ericsson, Backa scoutkår. 

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Stämman beslutade: 

- Att som revisor för år 2022 välja Anna Arndt, Löftadalens scoutkår. 
- Att som revisor för år 2022 välja Martin Viberg, Backa scoutkår. 
- Att som revisorssuppleant för år 2022 välja Therese Fränberg, Björkekärr scoutkår. 
- Att som revisorssuppleant för år 2022 välja Ulf Andersson, Porthälla scoutkår. 

10. Val av sammankallande och övriga ledamöter i 

distriktsstämmans valberedning 

Stämman beslutade: 

- Att som sammankallande i valberedningen inför ordinarie stämmor år 2022 välja Jenny 

Irwert, Långängens scoutkår. 
- Att som ledamot i valberedningen inför ordinarie stämmor år 2022 välja Albin Brovina, 

Lärjedalen Hjällbo scoutkår. 
- Att som ledamot i valberedningen inför ordinarie stämmor år 2022 välja Emilia 

Garpebring, scoutkåren Tor. 
- Att som ledamot i valberedningen inför ordinarie stämmor år 2022 välja Hjalmar Torp, 

Åhus scoutkår. 
- Att som ledamot i valberedningen inför ordinarie stämmor år 2022 välja Jan Månsson, 

Kungälvs scoutkår. 
- Att som ledamot i valberedningen inför ordinarie stämmor år 2022 välja Jenny 

Martinsson, scoutkåren Tor. 

11. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden behandlades under stämman. 

12. Stämmans avslutande 

Då inga fler punkter fanns att avhandla avslutade mötesordföranden stämman. 
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Lisa Wackerberg 
Mötessekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

    
Anna Lundqvist 
Mötesordförande 

 

 

 

        
Annika Karlsson   Pernilla Niemi 
Protokolljusterare   Protokolljusterare  

 

Protokollet är justerat digitalt varför det saknas underskrifter. 
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Bilaga 2 - Verksamhetsplan 2022 

Bilaga 3 - Budget 2022 
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Bilaga 1 
Röstlängd 

Antal delegater: 35 

Antal kårer representerade: 15 

Namn  Kår  

Martin Sellman  Backa scoutkår  

Joel Ericsson  Backa scoutkår  

Eleonore Lamm Stamgren   Backa scoutkår  

Linnea Eriksson  Backa scoutkår  

Oscar Forsell  Backa scoutkår  

Robin Giesler  Högsbotorps scoutkår  

Jan Quiding  Högsbotorps scoutkår  

Ida Borén  Högsbotorps scoutkår  

Maria Larsson  Järnbrotts scoutkår  

Sara Lindskog   Järnbrotts scoutkår  

Annie Olsson  Järnbrotts scoutkår  

Tommy Danielsson   Kode scoutkår  

Niklas Lindén  Kärna scoutkår  

Jerker Jonson  Kärna scoutkår  

Jeanette Hallin   Landvetter Scoutkår  

Jenny Irwert   Långängens Scoutkår  

Nils Lagnemo   Långängens Scoutkår  

Johan Sjödahl  Långängens Scoutkår  

Lise-Lotte Kahrle  Långängens Scoutkår  

Johan Friberg  Långängens Scoutkår  

Elin Karlsson  Porthälla Scoutkår  

Christian Karlsson  Porthälla Scoutkår  

Kjell Hellgren   Porthälla Scoutkår  

Loke Lennartsson   Redbergslids scoutkår  

Stella Lengborg  Scoutkåren Engelbrekt  

https://scout.voteit.se/goteborgs-hoststamma-2021/__userinfo__/jsjodahl
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Jörgen Niemi  Scoutkåren Engelbrekt  

Lena Karlsson  Scoutkåren Engelbrekt  

Christopher de Flon   Scoutkåren Engelbrekt  

Pernilla Niemi  Scoutkåren Engelbrekt  

David Udén  Scoutkåren Göta Lejon  

Lisa Wackerberg  Scoutkåren Göta Lejon  

Anders Wilson   Scoutkåren Tor  

Åsa Nordström  Torslanda Sjöscoutkår  

Micael Andreasson   Trekungakåren  

Annika Karlsson  Tuve Scoutkår 
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Förord 
Styrelsen för Göteborgs scoutdistrikt arbetar med att tydliggöra distriktets vision och syfte: visionen beskriver 

den långsiktiga målsättningen med verksamheten och syftet beskriver vad distriktets ska göra. 

Med vision och syfte som grund kan vi identifiera strategiområden som i sin tur kan brytas ner till kort- och 

långsiktiga mål, vilka vi vill omsätta i aktiviteter som i sin tur kan utvärderas genom indikatorer.  

“Nuläget bestämmer inte vart man är på väg, utan bara var man startar”. 

Fri översättning av Nido Qubein 

Verksamhetsplanen för 2022 bygger alltså på den vision vi identifierat, samt som innan Scouternas strategi med 

den övergripande visionen ”unga som gör världen bättre” och uppdraget ”att utveckla unga”. 

Distriktets verksamhetsplan för 2022 är utöver styrning för distriktsstyrelsen och övriga aktiva i distriktet även 

en del i distriktets roll att underlätta såväl för enskilda scouter som för scoutkårer att uppfylla vårt 

gemensamma uppdrag 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 visionen. 

Prioriteringen av aktiviteterna 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 och 

annat strykas.  

De indikatorer som finns för de flesta områden under just rubriken ”Indikatorer” syftar till att visa på vad 

distriktet siktar på att uppnå. 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, dock skall man komma ihåg att 2021 inte var ett normalt år och det återstår att se vad 

det nya normalläget blir. 

Göteborgs scoutdistr ikts styrning 
Göteborgs scoutdistrikt styrs av några grundläggande dokument och principer 

• Scoutlagen 

• Scouternas stadgar 

• Göteborgs scoutdistrikts tilläggsstadgar 

• De av styrelsen fastställda policydokumenten 

Indirekt innebär ovanstående att vi också arbetar inom Scouternas fram till 2025 fastställda strategiområden: 

• Scouterna utvecklas till förebilder 

• Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte 

• Fler ska få uppleva scouting 
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Vision,  syf te,  strategiska mål  och arbetssätt  
Ur vision och syfte är tre strategiområden definierade, vilka utgör grunden för den årliga 

verksamhetsplaneringen nedbruten till mål inom distriktets olika verksamhetsområden.  

Vision – den långsiktiga målsättningen med verksamheten 

Göteborgs scoutdistrikt skall verka för ökad gemenskap och stärka scouting och dess förutsättningar inom vårt 

geografiska område. Distriktet vara en naturlig mötesplats för scouter och kårer inom distriktets område. Vi skall 

erbjuda och möjliggöra gemenskap och äventyr genom arrangemang och samverkan. 

Syfte – vad distriktets ska göra 
Göteborgs scoutdistrikt har som syfte att tillhandahålla mötesplatser för scoutkårerna inom sitt geografiska 

område. Detta sker genom att vara med och driva Scouternas Hus som en samlingsplats, Kragenäs som en 

gemensam lägerplats, arrangemang, aktiviteter, utbildningar samt verksamhet för rover- och utmanarscouter. 

Distriktet skall även stödja och företräda kårerna efter deras önskemål och behov. 

Distriktets strategiområden 

1. Distriktet är en naturlig mötesplats för samarbete, möten och äventyr 

2. Distriktet breddar utbudet av scoutaktiviteter  

3. Distriktet är en attraktiv, utåtriktad, effektiv och betydelsefull organisation för medlemmar och ideella 

samt en god arbetsgivare 

Våra arbetssätt 

• Vi engagerar personer i olika åldrar och inom hela distriktets område, med speciellt fokus att nå alla 

inom det geografiska området 

• Vi samarbetar och stödjer erfarenhetsutbyte med kårer, nationella och regionala partners 

• Vi fokuserar på scoutnytta: vårt arbete skall direkt eller indirekt alltid gynna scoutverksamhet 

• Vi ökar vår synlighet genom att vi kommunicerar på ett sätt som gör att våra målgrupper ser relevansen 

med distriktet 

• Vi använder en blandning av fysiska möten och digitala lösningar 

• Vi utnyttjar distriktets gemensamma tillgångar, exempelvis i form av arrangemangskit, Scouternas Hus, 

Kragenäs, Mandalay och kanoterna 

• Vi värnar om distriktets ideellt engagerade och verkar för ett hållbart engagemang 

• Vi är varsamma med distriktets ekonomiska medel 
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Mål  f ör 2022 
Distriktet som helhet 
Dessa mål påverkas och uppfylls genom att alla inom distriktet bidrar. Med alla menar vi här enskilda scouter 

och ledare, avdelningar, kårer, ideella, arbetsgrupper, styrelse och kanslipersonal. Gemensamma mål är: 

1. Stort engagemang och deltagande i distriktets verksamhet  
2. Aktivt erfarenhetsutbyte mellan scouter, kårer och samverkansorganisationer 
3. Gemensamt arbete för att arrangemang, utbildningar, ideella arbetsgrupper och kårer har 

verksamhet och träffas på Scouternas Hus 

Indikatorer 

• Minst fem fysiska och digitala träffar, utöver distriktsstämmor, där scouter och ledare träffas, nätverkar 

och utbyter erfarenhet 

• 10% ökad representation av distriktets kårer på distriktsstämmor jämfört med fg. år 

• Minst tre fysiska träffar på Scouternas Hus för distriktets medlemmar 

Distriktsstyrelsen 

Distriktsstyrelsen arbetar enligt en arbetsordning och ansvarar för att distriktets verksamhet, ekonomi och 

förvaltning sker på ett betryggande sätt. Distriktsstyrelsen sätter kort- och långsiktiga mål och avser att i 

huvudsak arbeta strategiskt. Styrelsen föreslår följande prioriterade områden för distriktsstyrelsen att jobba 

med under 2022: 

Kortsiktiga mål: (1 år) 

• Ha väl fungerande arbetsgrupper och råd 

• Utveckla och stärka vår ekonomifunktion 

• Stärka och tydliggöra distriktets identitet/vision/mål 

• Ha en trygg och välfungerande verksamhet på Kragenäs 

• Stärka kansliets roll och stötta med god arbetsledning, samt fokusera på en god introduktion för 
nyanställd personal  

• Öka distriktets synlighet och interaktion med medlemmar och kårer 

• Utveckla mötesplatsen Scouternas Hus 
 
Långsiktiga mål: (3–5 år) 

• Fokusera på att utveckla en stark och aktiv mötesplats 

• Bibehålla och utveckla lägerverksamheten på Kragenäs 

• Utveckla distriktets organisation och verksamhet 

• Fokusera på att fler deltar i distriktets verksamhet 
 

Indikator 

• Uppdaterat avtal gällande bokföring mm. 

• Medarbetarsamtalen visar på god arbetsledning 
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Distriktskansli 

Kansliet är väsentlig del av distriktet och står för stabilitet, tillgänglig support och stöd för distriktets 

verksamhetsdelar. 

Exempel på distriktskansliets uppgifter är att: 

• Stötta de ideella grupperna 

• Arbeta med att stötta distriktets kårer med arrangemangsmaterial  

• Vara med och driva/administrera Scouternas Hus  

• Sprida information via nyhetsbrev och på sociala medier 

• Utveckla och tillsammans med ideella driva arrangemang 

 

Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2022: 

• Öka interaktion och gemenskap inom och mellan de ideella grupperna 

• Uppsökande aktiviteter för att synliggöra distriktet och kansliets funktion 

• Regelbunden kontakt med de ideella grupperna 

• Öka antalet medlemmar i distriktets ideella grupper 

Indikatorer 

• Minst ett arrangemang per termin för ideellt engagerade inom distriktet 

• Minst ett arrangemang anordnat av kansliet under året som är riktat till ledare och/eller kårledning  

Gemensam materiel 
Distriktet har en del materiel som kan nyttjas av våra arbetsgrupper och kårer:  

Nedanstående är exempel på initiativ som vi avser driva under 2022: 

• Öka tillgängligheten och förenkla för kårer att nyttja distriktets tillgångar 

• Utveckla och underhålla distriktets materiel, ex. arrangemangskittet, samt vid behov komplettera 

• Underlätta bokning av gemensamt material 

Indikator 

• Del av distriktets arrangemangsmateriel kan bokas via hemsida 

Egendomar 

Distriktet skall verka för att egendomarna nyttjas mycket, på ett effektivt sätt och med medlemmarna i fokus. 

Egendomarna där distriktets driver verksamhet skall bidra till ett mervärde för medlemmarna och det skall vara 

lätt att använda. Egendomarna är också en naturlig marknadsföringsplats för scouting i allmänhet och distriktets 

verksamhet i synnerhet. 

Scouternas Hus 

Distriktet skall verka för att Scouternas Hus är en attraktiv mötesplats för scouter/grupper/kårer i distriktet samt 

en väl fungerande arbetsplats. I Scouternas Hus skall vi bedriva någon form av scoutshop för att komplettera 

den som finns på internet. 

Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2022: 

• Verka för att alla känner till Scouternas Hus 

• Verka för att utbildningar, möten och arrangemang mm. och förläggs till Scouternas Hus  

Indikatorer 

• Mötesrummen bokade två ggr/vecka för distriktsverksamhet under terminstid 
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• Sex distriktsaktiviteter förlagda till Scouternas Hus per år 

• Någon från 25% av distriktets kårer har besökt Scouternas Hus under året 

Kragenäs och Kragenäs ledning 

Kragenäs är en unik plats med mycket stor utvecklingspotential och redan bra och uppskattad verksamhet. Det 

pågår ett gediget arbete med att långsiktigt bygga Kragenäs ännu starkare och bättre.  

Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2022: 

• Lägerservice av olika slag erbjuds på Kragenäs 

• Kragenäs vision utvecklas för framtiden 

• Kragenäs organisation stärks, den växer och blir tydligare 

• Enklare att boka vistelse på Kragenäs 

• En förrådsbyggnad byggs 

• Verka för att utbildningar och arrangemang förläggs på Kragenäs 

Indikatorer 

• Första etappen i nya byggnationer på Kragenäs påbörjas 

• Vi erbjuder ett gemensamt lägerarrangemang på Kragenäs 

Kanoterna 

De två kanotsläpen, placerade hos Hjälteby sjöscoutkår och Långedrag sjöscoutkår, är tillgångar som kan tillföra 

en ytterligare härlig dimension i scoutverksamheten. Kanoterna nyttjas förhållandevis väl, men vi ser en 

potential för att öka detta. 

Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2022: 

• Marknadsföra det nya bokningssystemet 

• Synliggöra att kanoterna är en del av Göteborgs scoutdistrikt 

• Publicera färdiga kanotleder i distriktets geografiska närhet 

Indikatorer 

• Två nya kanotleder publicerade 

• 10 av distriktets kårer bokar ett kanotsläp under året 

Mandalay och Skeppsrådet 

Mandalay möjliggör sjöscouting i ordets rätta bemärkelse och en fin möjlighet för fler att komma ut på havet. 

Stor del av Mandalays drift hanteras av Skeppsrådet och via avtal med skeppsrådskårerna. Skeppsrådets 

uppgifter inkluderar bl.a.  

• Aktivt marknadsföra Mandalay och dess seglingar 

• Bedriva utbildning och godkännande av skeppare och övriga funktionärer 

Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2022: 

• Genomföra arrangemangsseglingar på Mandalay 

• Verka för att bredda nyttjandet av Mandalay 

• Synliggöra att Mandalay är en del av Göteborgs scoutdistrikt 

Indikatorer 

• Fler kårer har nyttjat Mandalay under året jämfört med fg. år. 

• Genomföra minst lika många arrangemangsseglingar som fg. år. 
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Utbildning, seminarier och workshops 

Distriktets skall genom stöttning och samarbeten med samverkansorganisationer underlätta för distriktets 

medlemmar att utbilda och utveckla sig.  

Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2022: 

• Vi stöttar Leda Väst och regionalt ledda utbildningar 

• Genomför egna seminarier och kårträffar 

• Arrangerar utbildningar i egen regi, ex. under Ledarveckan 

Indikatorer 

• En kårträff per termin 

• Minst två seminarier/workshops per termin 

• Minst en utbildning i egen regi 

Arrangemang och aktiviteter 
Det är via enskilda ideella och olika arbetsgrupper som mycket av det oerhört viktiga operativa arbetet utförs. 

Arrangemangsverksamheten är organiseras primärt i arrangemanggrupper, och vår plan är att fortsätta och 

utveckla dessa. Nedanstående är de team och arrangemang som finns i skrivande stund, men nya välkomnas! 

Gemensamma mål för 2022 är att 

• Ökat antal medlemmar i distriktets grupper (Arrangemangsgruppen, Äventyret, RUT, Hajk-DM etc.) 

• Öka interaktion och samarbete mellan grupperna och distriktskansliet 

Arrangemangsgruppen 

Gruppen stöttar andra arrangemangsteam. Målsättningen för gruppen 2022 är att bli något fler samt att stärka 

samarbete med kansliet och arrangemangsgrupperna. 

Indikator 

Minst ett möte per kvartal med varje grupp, gärna med medverkan av kansliet. 

RUT (Rover- och Utmanarutskottet) 

Gruppen genomför distriktets aktiviteter för utmanar- och roverscouter. 

Nedanstående är exempel på RUTs aktiviteter under 2022: 

• Innebandynatta 

• Filmmys, julmys 

• Spelkväll 

• Grillkväll 

• Sommar med RUT 

• RUT löser mord 

• Ett samarbete med ”Lilla klumpen” 

• Utmanar-introduktion 

Indikatorer 

• Minst fyra aktiviteter under året för Utmanare och Rover 

• Generellt ökat antal deltagare på arrangemangen 

• Antal kårer som finns representerade som deltagare ökar 
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Äventyret 

Gruppen genomför Äventyret med aktiviteter för Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare. 

Målsättningen för 2022 är att genomföra Äventyret på ”klassiskt” vis, och möjligen utöka med ytterligare ett 

arrangemang av samma typ. 

Indikatorer 

• Minst 50 % av distriktets kårer deltar i Äventyret 2022 

Hajk-DM 

Hajk-DM är ett arrangemang som riktar sig till utmanar- och roverscouter samt ledare.  

Målsättningen för 2022 är att genomföra Hajk-DM på ”klassiskt” vis. 

Indikatorer 

• Antal lag som deltar ökar med 20 % 

• Antal kårer som finns representerade ökar med 20 % 

Ledarveckan 

Ledarveckan är ett koncept/arrangemang med samordnade utbildningar, seminarier och aktiviteter under ett 

antal dagar. 

Målsättningen för 2022 är att genomföra Ledarveckan under senare delen av hösten. 

Övrigt 

Under 2022 kan ytterligare arrangemang, aktiviteter och initiativ tillkomma. 

Exempel är 

• Samverka kring resa till och deltagande i Demokratijamboree 

• Samordna logistik i samband med Jamboree 22 

• Arrangera och utveckla konceptet kring distriktsstämmor för att möjliggöra att fler deltar 

• Genomföra minst ett arrangemang riktat till ledare (som inte är utbildning och seminarier, workshop) 

• Planera framtida distrikts-/regionsläger 
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Bilaga 2. Budget och budgetkommentar 2022 
 

Den föreslagna budgeten innebär ett negativt resultat för 2022 på ca 291 kkr. Styrelsen anser detta acceptabelt med 

beaktande av tidigare års överskott samt det icke fonderade egna kapitalet om ca 1.5 Mkr. 

Vi vill inte ytterligare ta av det egna kapitalet eftersom det behövs en reserv ifall bidraget från stiftelsen skulle 

behöva minska drastiskt pga. ekonomiskt sämre tider. Det generella målet med budgeten är att den skall vara i 

balans sett över ett antal år. På sikt ser styrelsen dock ett behov av att se över medlemsavgiften med tanke på de 

förhållandevis höga fasta kostnaderna distriktet har. 

För övriga kommentarer se noterna under budgetsammanställningen. 
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Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto
Projekt 0,0 -45,0 -45,0 225,0 -285,0 -60,0 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 
Projekt 1 - Arrangemangskit - Uppgr. utrustning 1 -15,0 -15,0 -10,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -14,7 -14,7 -35,3 -35,3 
Projekt 2  - Profilering 2 -30,0 -30,0 225,0 -275,0 -50,0 0,0 0,0 1 267,0 -1 274,1 -7,1 -3,3 -3,3 
Kanoterna 12,0 -18,0 -6,0 12,0 -10,0 2,0 8,8 -4,8 4,1 12,0 -12,0 0,0 9,2 -4,0 5,2 6,8 -1,6 5,2
Drift och underhåll -18,0 -18,0 -10,0 -10,0 -4,8 -4,8 -12,0 -12,0 -4,0 -4,0 -1,6 -1,6 
Uthyrning 12,0 12,0 12,0 12,0 8,8 8,8 12,0 12,0 9,2 9,2 6,8 6,8
Kragenäs 3 842,5 -963,0 -120,5 547,5 -583,7 -36,2 104,7 -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
Drift och underhåll 4 0,0 -435,5 -435,5 -170,0 -170,0 -164,9 -164,9 -776,0 -776,0 -382,2 -382,2 -221,1 -221,1 
Uthyrning 5 215,0 0,0 215,0 247,5 -160,7 86,8 -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
Lägerservice 6 330,7 -288,0 42,7 300,0 -243,0 57,0 122,9 -118,5 4,3 936,6 -726,7 209,9 1 587,0 -1 236,0 351,0 665,0 -555,1 109,9
Program och verksamhet 240,0 -182,8 57,2 -10,0 -10,0 -25,2 -25,2 -28,0 -28,0 -20,9 -20,9 -47,3 -47,3 
Nya satsningar 7 56,8 -56,8 0,0 0,0 0,0 100,0 -100,0 0,0 -44,5 -44,5 -53,6 -53,6 
Mandalay 8 0,0 -119,0 -119,0 47,0 -110,0 -63,0 20,5 -137,8 -117,3 25,0 -149,0 -124,0 0,0 -93,7 -93,7 4,9 -50,1 -45,2 
Drift och underhåll -88,0 -88,0 -79,0 -79,0 -109,5 -109,5 -139,0 -139,0 -93,4 -93,4 -47,2 -47,2 
Arrangemangsseglingar -31,0 -31,0 38,0 -31,0 7,0 20,5 -28,2 -7,7 14,0 -10,0 4,0 -0,3 -0,3 0,0
Uthyrning, kvällar och helger 0,0 9,0 9,0 0,0 11,0 11,0 0,0 4,9 -2,9 2,0
Scouternas Hus 9 0,0 -168,0 -168,0 0,0 -168,0 -168,0 0,0 -216,6 -216,6 0,0 -120,0 -120,0 0,0 -137,2 -137,2 0,0 -134,5 -134,5 
Egna arrangemang 10 30,0 -130,0 -100,0 30,0 -130,0 -100,0 11,5 -24,9 -13,4 30,0 -130,0 -100,0 40,8 -105,3 -64,5 15,9 -73,6 -57,7 
Kommunikation -20,0 -20,0 -18,0 -18,0 0,0 -28,0 -28,0 -11,8 -11,8 -7,9 -7,9 
Publika arrangemang 11 -20,0 -20,0 5,0 -30,0 -25,0 -8,8 -8,8 5,0 -30,0 -25,0 -4,2 -4,2 10,0 -35,2 -25,2 
Utbildning 12 -63,0 -63,0 -15,0 -15,0 -2,8 -2,8 -35,0 -35,0 -3,1 -3,1 -1,1 -1,1 
Övrigt (inkl justeringar) 13 100,0 -100,0 0,0 2,9 -7,4 -6,4 100,0 -194,5 -93,9 
Gemensamma poster 1 798,0 -1 335,0 463,0 1 588,0 -1 180,0 408,0 1 694,3 -934,2 760,1 1 483,0 -1 390,0 93,0 1 597,3 -1 410,6 186,7 1 339,1 -994,7 344,4
Medlemsavgifter 14 280,0 280,0 260,0 260,0 273,5 273,5 245,0 245,0 260,7 260,7 237,9 237,9
Kommunbidrag Gbg 15 525,0 -450,0 75,0 475,0 -425,0 50,0 300,0 -250,0 50,0 475,0 -425,0 50,0 275,0 -283,4 -8,4 300,0 -250,0 50,0
Regionsbidrag 16 380,0 380,0 380,0 380,0 724,4 724,4 380,0 380,0 369,9 369,9 384,7 384,7
Räntor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personal 17 -655,0 -655,0 -470,0 -470,0 -460,6 -460,6 -730,0 -730,0 -541,8 -541,8 -355,0 -355,0 
Kanslikostnader 18 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -43,4 -43,4 -30,0 -30,0 -137,1 -137,1 -25,8 -25,8 
Försäljning 19 25,0 -20,0 5,0 115,0 -75,0 40,0 46,4 -53,2 -6,8 25,0 -15,0 10,0 348,5 -308,8 39,7 60,2 -170,6 -110,4 
Scouternas stämma/Scoutforum 8,0 -60,0 -52,0 8,0 -50,0 -42,0 0,0 8,0 -50,0 -42,0 1,7 -11,4 -9,7 6,3 -52,5 -46,2 
Göteborgsscouterna stiftelse 20 580,0 580,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 341,5 341,5 350,0 350,0
Ekonomitjänst 21 -120,0 -120,0 -130,0 -130,0 -127,0 -127,0 -140,0 -140,0 -128,1 -128,1 -140,8 -140,8 
Distriktets ledning 0,0 -93,0 -93,0 0,0 -108,0 -108,0 0,0 -1,4 -1,4 0,0 -138,0 -138,0 0,0 -102,5 -102,5 0,0 -81,6 -81,6 
Distriktsmöten -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 0,0 -35,0 -35,0 -17,7 -17,7 -34,2 -34,2 
DSL gemensamma möten -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 0,0 -12,0 -12,0 -6,5 -6,5 -7,5 -7,5 
DS möten och planering -16,0 -16,0 -16,0 -16,0 -4,8 -4,8 -16,0 -16,0 -14,2 -14,2 -15,7 -15,7 
DS till förfogande -30,0 -30,0 -45,0 -45,0 3,4 3,4 -75,0 -75,0 -64,1 -64,1 -24,2 -24,2 

Summa: 22 2 682,5 -2 974,0 -291,5 2 454,5 -2 637,7 -183,2 1 842,7 -1 647,3 193,6 4 196,1 -4 017,7 178,4 5 563,4 -4 849,0 620,5 2 370,8 -2 309,8 61,0

Not
1 Större genomgång planerad

2 Ökad tydlighet/synlighet gentemot medlemmar och omvärld

3 Färre lägernätter jfrt ett fullt lägerår pga. Jamboree 22

4 Genomförande, planering, information/PR, utveckling och investeringar, bemanning, anläggning, övrigt

5 Uthyrning på Kragenäs bygger på 4100 gästnätter. Avgiften för lägernätter beräknas till 50 kr/lägernatt för distriktets medlemmar och 65 kr/lägernatt för övriga.

6 Netto för lägerservice.

7 Från fonderade medel för Kragenäs utveckling.

8 Upptag på varv flyttat från 2020 till 2021

9 Hyran för Scouternas Hus

10 Fördelas på RUT, Äventyret, Hajk-DM, arrangemangsstöd, kårträffar samt övrigt

11 Kulturkalaset 20 kkr

12 Mandalay, Kragenäs, Ledarveckan

13 Logistik Jamboree22 till självkostnadspris.

14 Bygger på en avgift om 50 kr år med ett uppskattat medlemsantal om 5 600.

15 Sökt bidrag från Göteborgs Stad uppgående till 250 kkr lägerbidrag + 200 kkr till bussresa Jamboree, bidraget kan endast fördelas till scouter i Göteborgs Stad.

16 Sökt bidrag från VGR och Region Halland, baserat på verksamhetens omfattning tidigare år.

17 Avser två anställda på kansliet.

18 Inkluderar förbrukningsmaterial och telefoni.

19 Avser försäljning på Kansliet.

20 Avser verksamhetsbidrag från Göteborgsscouternas stiftelse. Driftsbidrag Mandalay 100 kkr, Kragenäs 120 kkr, kanslipersonal 160 kkr, Scouternas hus 100 kkr och arrangemang 100 kkr.

21 Bokföringen på en extern funktion, kostnaden är delvis rörlig.

22 Se budgetkommentar.

Förklaring
Kommentarer och lite mer bakgrund (alla belopp i tusen kronor, Tkr), budget 2022

Göteborgs scoutdistrikts budgetförslag 2022 - samt tidigare utfall och budget
Höststämman 2022 Not

Verkligt utfall 2019Budget 2021 Verkligt utfall 2020Förslag Budget 2022 Verkligt utfall 2018Budget 2020


