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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 
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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 

 



   
 

1 
 

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. 



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



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 
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Lite underlag från Valberedningen inför 

höststämman 2021 
 

Våren och sommaren 2021 har så klart präglats av alla restriktioner som Corona och 

Folkhälsomyndigheten har ålagt oss. Det har självklart även gällt för vår distriktsstyrelse och 

deras möjlighet att kunna jobba och verka tillsammans. Den första riktiga samlingen som 

DS har haft tillsammans och på samma plats blev höststarten i augusti på Kragenäs. 

Precis samma sak har ju gällt för valberedningen. Trots all detta har valberedningen haft en 

kontinuerlig kontakt med alla valda och finner både harmoni och glädje med en vilja att 

jobba vidare till det bättre. Till vår glädje har alla sagt ja för omval vilket valberedning på alla 

sätt stöttar och står bakom. Vi har ett komplett lag som både vill och kan driva vårt 

scoutdistrikt framåt. 

 

Valberedningens förslag till personvalen på 

höststämman 2021: 

 

• Ordförande 2022: Anders Wilson, Scoutkåren Tor. 

• Vice ordförande 2022: Lisa Wackerberg, Göta 

Lejon scoutkår. 

• Ledamöter för 2022 och 2023: Jeanette Hallin, 

Landvetter scoutkår, Johan Friberg, Långängens 

scoutkår och Rickard Heed, Långedrags 

Sjöscoutkår. 

• Suppleant för 2022: Joel Ericsson, Backa 

Scoutkår. 

• Ledamöter för 2021 och 2022 (redan valda): Anna 

Nyström, Åsa Scoutkår, Johan Holst, Göteborgs 

Sjöscoutkår och Johan Rydberg Kortedala 

Scoutkår. 
 

• Revisorer att granska 2022: Anna Arndt, Löftadalens 

scoutkår, och Martin Viberg, Backa Scoutkår. 

• Revisorssuppleanter att vara beredd att granska 2022: Ulf 

Andersson, Porthälla Scoutkår. 
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Ordförande för 2022 

• Anders Wilson, Scoutkåren Tor, 51 år, jobbar som global 

projektledare. 

Anders har tidigare varit kårordförande i Scoutkåren TOR under 

många år. Han har varit avdelningsledare på kåren och på 

Jamboreen i USA samt haft ledarrekrytering som specialintresse.  

Han började i scouterna som miniorscout och har sedan dess hunnit 

med många äventyr, varit ledare för de flesta åldersgrupper samt 

medverkat med allt i kårstyrelsearbetet. Anders är vår DO sedan ett år tillbaka. 

 

Vice ordförande för 2022 
• Lisa Wackerberg, Göta Lejon scoutkår, 27 år, jobbar på 

Kronofogden.  

Lisa är sedan i våren 2020 ny i distriktsstyrelsen och sedan årsskiftet 

vice DO. Hon började som scout i Göta Lejons scoutkår redan som 8 

åring och har i sin kår medverkat aktivt i de flesta uppdrag. 

 

Hon drivs av en positiv energi och tycker att det mesta är väldigt roligt 

och lärorikt, precis som denna fantastiska och spännande erfarenhet 

uppdraget som PL, i par med DO, i DS innebär. 
 

 

Ledamot för 2022 och 2023 

• Jeanette Hallin, Landvetter scoutkår, 46 år, jobbar med 

redovisning 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 många 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 av 

distriktsstyrelsen sedan våren 2021. 
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 Ledamot för 2022 och 2023 

• Johan Friberg, Långängens scoutkår, 31 år, jobbar med 

teknikutveckling. 

Johan har varit med i distriktsstyrelsen sedan 2020 men har varit 

scout i Långängens scoutkår sedan barnsben. Idag är han inte direkt 

avdelningsaktiv i kåren utan lägger mer tid på egna barn, 2 och 5 år 

gamla. Johan har tidigare varit ledare för alla åldersgrupper och även 

kårordförande i Långängen under några år. 

 

 

Ledamot för 2022 och 2023 

• Rickard Heed, Långedrags sjöscoutkår, 36 år, läser till 

sjökapten på Chalmers och jobbar extra som med att vakta. 

Rickard är med i DS sedan årsskiftet och det är lite av en ”comeback. 

För 17 år sedan var han med i dåvarande RUT, Rover och 

utmanarutskottet, och även ett år i utbildningsutskottet 

Rickards bägge föräldrarna är scouter och med det blev det scouting 

i Långedrags sjöscoutkår redan från 8 års ålder. Han är ledare för 

äventyrarscouter i Långedrags sjöscoutkår och har även varit med och arrangerat flertalet stora 

scoutläger. 

Utanför scouting är han vice ordförande i en av de större bostadsrättsföreningarna i Göteborg. 

Parallellt med att  studera på Chalmers och jobbar han extra som väktare/skyddsvakt. 

 

Suppleant för 2022 

• Joel Ericsson, Backa scoutkår, 24 år, jobbar med IT 

utveckling och mjukvaror och prestanda på Telia. 

Joel använder dagarna dels till att jobba som mjukvaruingenjör och 

dels med att 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 han brinner för och tar med sig i 

allt han gör, från jobbet till scoutmötet och vidare, gärna även till 

nytta för hela distriktet. 
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Redan vald för 2021 och 2022 

• Anna Nyström, Åsa scoutkår, 47 år. 

Annas hemmakår är Åsa Scoutkår där hon är Utmanarledare och 

styrelseledamot sedan 6 år. Dessförinnan var hom med i Hindås 

Scoutkår under 8 år.  

Utöver kassör i Distriktsstyrelsen är hon också Utbildare sedan 2 år. 

Hon brinner för strukturarbete med mål och strategier och att alla 

ska känna sig välkomna in i Scouting. 

Privat har hon 4 "barn" i åldrarna 14-24 år och jobbar med asset management på Ringhals, är 

yogainstruktör och bor på en liten gård i norra Åsa, med mottot: det är aldrig för sent! 

 

Redan vald för 2021 och 2022 

• Johan Holst, Göteborgs Sjöscoutkår, 35 år, jobbar inom 

skolans värld som lärare. 

Johan är uppväxt med Stora Lundby scoutkår och nu medlem i 

Göteborgs Sjö. Han har varit aktiv i distriktledningen under många år, 

framförallt med det som rör aktiviteter och arrangemang. 

Scouting är viktigt för Johan för att det ger kunskap och insyn även i 

friluftslivet med mycket gemenskap. Att få ge tillbaka från egna 

upplevelser både i naturen och inom arrangemang är den största drivfjädern för att vara aktiv scout 

idag, både i det lokala och inom distriktsledningen. 

 

Redan vald för 2021 och 2022  

• Johan Ryberg, 36 år, jobbar med och i byggbranschen. 

Johan är ganska ny i scouterna och är med i Kortedala scoutkår 

sedan några 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 ett 

nytt sätt med nytänkande.  
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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 januari 2021 varit nio personer varav en suppleant. 

Både DS, valberedningen och andra har sett det som viktigt att säkerställa ett stabilt antal 

aktiva i vår distriktsledningen och ro i styrelsearbetet. Fokus har därför varit på att behålla 

antal och uppgifter så långt det går i DS men att stötta för att få fler engagerade i 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 så som vi 

har sett under 2021. Alla behöver inte kunna allt men förmågan att följa med och bidraga i 

beslutsprocessen är en viktig uppgift för ett bra lagarbete. 
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 för alla de 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 

behålla 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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Lite mer från Valberedningen inför 
höststämman 2021 

Det har tagit lite mer tid för årets valberedning med att bli klar med det som skall bli framtidens 
valberedning och den andre revisorssuppleanten men nu kan vi presentera ett lag som vill och är väldigt 
beredda. 

Vi har hela tiden försökt jobba utifrån en tanke om bra täckning i hela distriktet, både män och kvinnor och 
gärna en stor bredd och blandning i alla ålder. Vi har nått ganska långt men behöver kanske bli lite bättre till 
nästa gång vad gäller både valberedning och styrelse. 

Vårt förslag till valberedning innehåller sex namn som vi för ser som ett bra minimum. Vi tror på att jobba 
med en stort engagemang och göra det genom att vara närvarande och medverkande på så många olika 
arrangemang och möten det bara går. För att orka och kunna göra det bra bör man absolut vara fler än vårt 
stadgemässiga minimum av fem vilket vi också skickar med till nästa valberedning. 

Att vara aktiv med att söka individer som vill göra mer i vårt gemensamma skapar också en god kunskap om 
vad Göteborgs Scoutdistrikt både gör och behöver. Det ger också de aktiva ett oerhört brett nätverk 
tillsammans med alla scoutkårer och ledare i distriktet, vilket är till stor nytta för alla de som är med. 

 

Förslag till VALBEREDNING inför Distriktsstämmorna 2022 

• Sammankallande i valberedningen: Jenny Irwert, 40 år, Långängens 
Scoutkår. 

• Ledamöter i valberedningen: 
o Albin Brovina, 25 år, Lärjedalen Hjällbo Scoutkår 
o Emilia Garpebring, 27 år, Scoutkåren Tor 
o Hjalmar Torp, 21 år, Åhus scoutkår 
o Jan Månsson, 64 år Kungälvs Scoutkår 
o Jenny Martinsson, 27 år, Scoutkåren Tor 

 

 

REVISORER och suppleanter att granska 2022 års verksamhet: 

• Revisorer att granska: Anna Arndt, Löftadalens scoutkår, och Martin 
Viberg, Backa Scoutkår. 

• Revisorssuppleanter att vara beredd att granska: Therese Fränberg, 
Björkekärr scoutkår, och Ulf Andersson, Porthälla Scoutkår. 

 

Lite mer om valberedningen: 

 Sammankallande för valberedningen för 2022 

• Jenny Irwert, Långängens scoutkår, 40 år, jobbar som lärare i 
matematik på högstadiet. 

Jenny har tidigare var aktiv i Distriktsstyrelsen, senast som vice ordförande. Det 
mesta av sin aktiva tid i det ledande uppdragen i distriktet har varit som en 
ledande kraft i Kragenäsrådet och styrelsen. 

Jenny började som scout 9 år gammal och har sedan dess varit Långängen 
trogen i ett flertal olika uppdrag med alla åldrar och även i kårstyrelsen. Idag är 
hon också aktiv i Västra regionens utbildningsgrupp och i Scouternas nationella 
arrangemangsgrupp. 
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Ledamot av valberedningen för 2022 

• Albin Brovina, 25 år, Lärjedalen Hjällbo Scoutkår. Jobbar som 
mekatronikingenjör. 

Albin började som grönorange scout i betongens Hjällbo när han var 8 år gammal. 
Han har positivt fastnat i och för betongen eftersom han numera är ledare för 
äventyraravdelningen och ordförande i kårstyrelsen. Senaste projektet han 
koordinerat i scoutkåren var projekt Betongiska Trädgården som blev mycket 
omskrivet både i GP och Scouterna. 

Jobbet som mekatronikingenjör handlar om att utveckla produkter med både 
robotar, rörliga delar och AI. 

 

Ledamot av valberedningen för 2022 

• Emilia Garpebring, 27 år, Scoutkåren Tor, 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 ledamot i kårstyrelsen. 

Emilia brinner för att barn, unga och vuxna skall få en meningsfull och utvecklande 
tid i och med Scouterna. 

Till yrket är hon jurist och har precis börjat arbeta som konsult inom dataskydd. 

 

Ledamot av valberedningen för 2022 

• Hjalmar Torp, 21 år, Åhus scoutkår. Arbetar inom hemsjukvården och 
deltid som Ljud och ljustekniker 

Hjalmar började som 8-åring i Nosaby scoutkår i nordöstra Skåne och flyttade senare 
till Åhus scoutkår. Efter avslutad utbildning till ljudtekniker flyttade han till Göteborg 
för att upptäcka lite större scener och har för avsikt att vara kvar på västkusten.  

Hjalmar trivs med scoutingens pedagogiska värde för unga såväl som vuxna, samt 
dess värde för samhället genom scouter som aktiva medborgare. Han vill hjälpa 
unga att utvecklas och delar gärna med sig av sina erfarenheter från scoutingen, 
gärna i Göteborgsdistriktet. 

 

Ledamot av valberedningen för 2022  

• Jan Månsson, Kungälvs Scoutkår, 64 år, jobbar med internationell 
projektledare inom logistik. 

Jan har varit ledamot i valberedningen i flera olika omgångar och är för närvarande 
också med i Scouternas valberedning. Jan har varit scout från tidig ålder och 
scoutledare för alla åldrar i Kungälvs Scoutkår 

Han är f.n. revisor i Kungälvs Scoutkår, kassör i Equmenia Majorna samt allmänt 
aktiv i olika större och mindre scoutarrangemang både nationellt och i distriktet. På 
jobbet är han projektledare inom global logistik i världens alla hörn. 

 

Ledamot av valberedningen för 2022  

• Jenny Martinsson, 27 år, Scoutkåren Tor, och jobbar på skeppet 
Ostinidiefararen Götheborg som riggunderhållare. 

Jenny har under den större delen av sitt liv varit aktiv i scouterna. Under de senaste 
åren har hon fokuserat mer på att delta i projektarbeten hos scouterna samt varit 
volontär på större scoutläger med och utanför kåren. 

Gemenskap och möjligheten att vara sig själv har varit en viktig del av hennes 
uppväxt och nu vill hon ge dagens unga möjlighet att känna detsamma, vilket ju är en 
väsentlig del inom scoutingen. 
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Valberedningens kompletta förslag på personvalen, 
höststämman 2021, punkterna 7, 8, 9 och 10: 

 

Styrelsen, punkt 7 och 8: 

• Ordförande 2022: Anders Wilson, Scoutkåren TOR. 
• Vice ordförande 2022: Lisa Wackerberg, Göta Lejon 

scoutkår. 
• Ledamöter för 2022 och 2023: Jeanette Hallin, Landvetter 

scoutkår, Johan Friberg, Långängens scoutkår och Rickard 
Hed, Långedrags Sjöscoutkår. 

• Suppleant för 2022: Joel Ericsson, Backa Scoutkår. 
• Ledamöter för 2021 och 2022 (redan valda): Anna Nyström, 

Åsa Scoutkår, Johan Holst, Göteborgs Sjöscoutkår och Johan 
Rydberg Kortedala Scoutkår. 

 

Revisorer, punkt 9: 

• Revisorer att granska 2022: Anna Arndt, Löftadalens 
scoutkår, och Martin Viberg, Backa Scoutkår. 

• Revisorssuppleanter att vara beredd att granska 2022: 
Therese Fränberg, Björkekärr scoutkår, och Ulf Andersson, 
Porthälla Scoutkår. 

 

Valberedning, punkt 10: 

• Sammankallande i valberedningen: Jenny Irwert, 
Långängens Scoutkår. 

• Ledamöter i valberedningen: 
o Albin Brovina, Lärjedalen Hjällbo Scoutkår 
o Emilia Garpebring, Scoutkåren Tor 
o Hjalmar Torp, Åhus scoutkår 
o Jan Månsson, Kungälvs Scoutkår 
o Jenny Martinsson,  Scoutkåren Tor 

 



 

 sidan 1 av 2 



 

Valberedningens uppdaterade men kompletta förslag 
på personvalen, höststämman 2021, punkterna 7, 8, 
9 och 10: 

 

• Valberedningen beklagar att Johan Friberg har tackat nej till omval men är 
tacksamma för uppriktigheten och respekterar beslutet.  

• Valberedningen föreslår att sätta rollen Vakant och att den nya valberedningen får 
uppdraget att snarast hitta en ersättare, som DS skulle kunna adjungera. 

 

Styrelsen, punkt 7 och 8: 

• Ordförande 2022: Anders Wilson, Scoutkåren TOR. 
• Vice ordförande 2022: Lisa Wackerberg, Göta Lejon scoutkår. 
• Ledamöter för 2022 och 2023: Jeanette Hallin, Landvetter 

scoutkår och Rickard Hed, Långedrags Sjöscoutkår samt en 
vakant roll. 

• Suppleant för 2022: Joel Ericsson, Backa Scoutkår. 
• Ledamöter för 2021 och 2022 (redan valda): Anna Nyström, Åsa 

Scoutkår, Johan Holst, Göteborgs Sjöscoutkår och Johan Rydberg 
Kortedala Scoutkår. 

 
Valberedningen föreslår stämman att ge nästa Valberedning uppdraget att snarast påbörja arbetet med att 
hitta en ersättare till Vakant som vårstämman 2022 skall fastställa. Det skall vara ett fyllnadsval av en 
ledamot för tiden 2022-2023. 
För tiden från höststämman fram till vårstämman fastställer fyllnadsvalet träder vald suppleant, Joel Ericsson, 
in som ordinarie ledamot av DS. 
 

Revisorer, punkt 9: 

• Revisorer att granska 2022: Anna Arndt, Löftadalens scoutkår, 
och Martin Viberg, Backa Scoutkår. 

• Revisorssuppleanter att vara beredd att granska 2022: Therese 
Fränberg, Björkekärr scoutkår, och Ulf Andersson, Porthälla 
Scoutkår. 

 

Valberedning, punkt 10: 

• Sammankallande i valberedningen: Jenny Irwert, Långängens 
Scoutkår. 

• Ledamöter i valberedningen: 
o Albin Brovina, Lärjedalen Hjällbo Scoutkår 
o Emilia Garpebring, Scoutkåren Tor 
o Hjalmar Torp, Åhus scoutkår 
o Jan Månsson, Kungälvs Scoutkår 
o Jenny Martinsson,  Scoutkåren Tor 
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Bilaga 5 – Teknisk instruktion VoteIT 

Inledning 

Stämman hålls helt digitalt via systemet VoteIT. Adressen till mötet i VoteIT är https://scout.voteit.se/goteborgs-
hoststamma-2021/. Det är alltså bara i VoteIT man kan lägga förslag, rösta osv. Teams-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. Har du ett konto sedan tidigare 

behöver du inte registrera ett nytt. 

 

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-hoststamma-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-hoststamma-2021/
https://scout.voteit.se/goteborgs-hoststamma-2021/
https://scout.voteit.se/goteborgs-hoststamma-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. Du får också en påminnelse på mail när en 

ny omröstning öppnar. 

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. 

Du rangordnar förslag genom att klicka och dra. När du är klar med din rangordning klickar du på "Rösta". 
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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. 


