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Välkomna på distriktsstämma! 

Distriktsstyrelsen kallar ombud för alla kårer och bjuder in alla medlemmar till distriktsstämma 24 
april 2022! Göteborgs scoutdistrikt utgörs av totalt 45 scoutkårer med strax över 6000 
medlemmar. Tillsammans ses vi nu för distriktsstämma där vi kommer att hantera och avsluta det 
föregående verksamhetsåret 2021. I höst kommer vi sedan att ha en distriktsstämma där vi 
hanterar kommande verksamhetsår och blickar framåt. Enligt våra stadgar håller vi två 
distriktsstämmor per år. Båda stämmorna hanteras på samma sätt avseende datum när kallelse 
och handlingar ska ut. Det går även bra att skicka in motioner till båda stämmorna. Har ni några 
frågor om detta, så hör gärna av er till styrelsen@gbgscout.se. 

Välkomna! 

Dag och tid 
Datum: söndagen den 24 april 2022 
Tid: 15:00 – 17:00 

Plats 

Lundby hembygdsförening, Prästvägen 11, 418 75 Göteborg. 

Närmaste hållplats för spårvagn och buss är Eketrägatan, Gropegårdsgatan eller Lundby gamla 
kyrka.  

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 dessutom 
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! 

Incheckning för ombud 
Incheckningen för ombud är öppen kl. 14:30. Anmälan sker kårvis och med ifyllt 
röstlängdsdokument (finns att ladda ner på distriktets hemsida) som är underskrivet av 
kårordförande. Glöm inte att ta med listan att lämna in som underlag för röstlängden, då 
kårens ombud annars inte har rösträtt på stämman! 

Anmälan 

Varken medverkan på stämman eller fika kostar något och ingen anmälan krävs för att delta. Vill 
man däremot ha fika behöver detta anmälas senast 18 april via Scoutnet. 
https://www.scoutnet.se/activities/view/2432 

https://web.cdn.scouterna.net/uploads/sites/79/2019/04/rstlngd-ifyllbar.pdf
https://www.scoutnet.se/activities/view/2432
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Mat 

Vid incheckningen på stämman kommer det att serveras kaffe och tilltugg. Glöm inte att anmäla 
ev. allergier i samband med anmälan. 

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. 

Vi kommer gemensamt att hantera alla frågor i plenum och det är även där vi fattar alla beslut. 
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Föredragningslista 

1. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer. 
a. Val av mötesordförande 
b. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
c. Val av ev. övriga mötesfunktionärer 

 
2. Fastställande av röstlängd. 

 
3. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats. 

 
4. Fastställande av föredragningslista. 

 
5. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning 

och revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret. 
a. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2021. Se bilaga 1. 
b. Föredragning av balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för 2021.  

Se bilaga 2 för balansräkning, resultaträkning, utfall och budgetavvikelser samt bilaga 3 för 
revisionsberättelse. 
 

6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet 
åt distriktsstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret. 

a. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2021.  
b. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 2021.  

 
7. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

Styrelsens förslag till beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust: 
 
Verksamheten och det ekonomiska resultatet för 2021 visar på ett positivt resultat uppgående till 134 
341 kr. 
Göteborgs scoutdistrikts styrelse föreslår att vinsten balanseras i löpande räkning 
 

8. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman. 
a. Motioner. 
b. Propositioner. 

 
9. Eventuella fyllnadsval. Se bilaga 4 med valberedningens förslag. 

 
10. Övriga ärenden. 

 
11. Stämmans avslutande. 
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Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

Propositioner 
Inga propositioner har föreslagits till stämman. 

Röstlängdsunderlag 

Göteborgs scoutdistrikts antal ombud per kår enligt Scoutnet per 2021-12-31 aktiva medlemmar. 

 

Kår Antal ombud  Kår Antal ombud 

Annestorpsdalen KM 7  Lerum KM 8 

Askims sjöscoutkår 6  Långedrags sjöscoutkår 10 

Backa scoutkår 6  Långängens scoutkår 5 

Björkekärrs scoutkår 5  Lärjedalen/Hjällbo 
scoutkår 

4 

Bohus scoutkår 5  Löftadalens scoutkår 3 

Engelbrekt, Scoutkåren 5  Masthugget Majornas 
Scoutkår 

8 

Frodekåren KM 5  Mölndal KM 5 

Göta Lejon, Scoutkåren 6  Mölndals scoutkår 6 

Göta scoutkår 5  Partille KM 6 

Göteborgs sjöscoutkår 7  Porthälla scoutkår 5 

Hjälteby sjöscoutkår 5  Redbergslids scoutkår 5 

Hvitfeldt KM 4  Sisjö scoutkår 4 

Härryda scoutkår 4  Stenungsunds scoutkår 6 

Högsbotorps scoutkår 7  Tallinn scoutkår 0 

Johannebergs scoutkår 4  Tor, Scoutkåren 6 

Jägarna KM 4  Torslanda sjöscoutkår 7 

Järnbrotts scoutkår 5  Trekungakåren KM 3 

Kode scoutkår 5  Tuve scoutkår 6 

Kortedala scoutkår 4  Tynnereds scoutkår 5 

Kullavik sjöscoutkår 5  Tölö KM 5 

Kungälvs scoutkår 0  Vättle scoutkår 4 

Kärna scoutkår 5  Åsa scoutkår 4 

Landvetter scoutkår 6    
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Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 

Se separat dokument. 

Bilaga 2: Ekonomiskt redogörelse 
Balansräkning, resultaträkning samt utfall och budgetavvikelser 2021 enligt separat dokument. 

Bilaga 3: Revisionsberättelse 2021 

Se separat dokument. 

Bilaga 4: Valberedningens förslag 

Se separat dokument. 
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Verksamhetsberättelse Göteborgs 

scoutdistrikt 2021 

Ordförande har ordet 
Med år 2020 i bagaget visste vi att 2021 skulle bli ett annorlunda år. När året startade var vi inne i ännu en våg av 

corona, men icke desto mindre kunde distriktsstyrelsen rivstarta och de ideella grupperna fortsätta att planera via 

digitala möten. I distriktsstyrelsen valde att se de digitala mötena som en möjlighet för att ses ofta, och satte högsta 

fart. Vi beslutade vi omgående att ha arbetsmöten varannan vecka, dels för att beta av det som redan var igång, dels 

för att lära känna varandra och förstås för att ge oss tid att tänka nytt och framåt. Faktum är att vi lyckades hålla igång 

detta under hela året, och kunde räkna in 13 styrelsemöten och ca 25 arbetsmöten. Tack till alla i styrelsen för allt 

nedlagt arbete under året – både på och mellan mötena!! 

Vi lade mycket arbete på att sätta ihop en arbetsordning för styrelsens arbete. Vi jobbade även fram en ny utformning 

av verksamhetsplanen samt tog på oss det djärva åtagandet att sätta samman syfte och vision för distriktet baserat på 

stadgar och tidigare arbete i denna riktning.  

Under våren fick alla fysiska arrangemang ställas in, men vi körde på med digitala träffar för distriktets medlemmar, 

dels för att informera om vad styrelsen gör, men även i form av kårmöten för att föra samman distriktets kårer.  

För Kragenäs del kan man nog beskriva året som lite av en nystart. Som kontaktperson för styrelsen i Kragenäs 

styrelse kan man bara konstatera att det gjorts enorma framsteg vad gäller organisation och vision men även operativt 

vad gäller rutiner mm.  

Kragenäsgänget gjorde ett fantastiskt arbete i att planera och genomföra två specialveckor på Kragenäs trots det 

mycket osäkra läget med pandemin – tack! Från distriktsstyrelsen försökte vi stötta allt vi kunde. 

Under hösten kom en tid då vi kunde genomföra arrangemang, och då kördes både Hajk-DM och Äventyret. Även 

RUT kom igång med sin verksamhet, det kändes i luften att arrangemangen var efterlängtade och uppskattade! Som 

grädde på moset hade distriktsstyrelsen kontroll på både Hajk-DM och Äventyret! 

Som alltid hänger våra arrangemang till väldigt stor del på alla ideellas engagemang och arbetsinsatser, och även i år 

har detta funkat på ett minst sagt utmärkt sätt – tack!! Likaså har de övriga förtroendevalda (förutom styrelsen), 

revisorer och valberedning, under året gjort verkligt gedigna insatser – tack! 

Styrelsen lade mycket jobb på att rekrytera en ny medarbetare på kansliet, ett jobb som gav i utdelning när vi äntligen 

kunde välkomna vår nya kanslist. Delvis sammanföll denna aktivitet med att vi strukturerade upp arbetsledning och 

samarbete med kanslipersonalen för att få ut mesta möjliga scoutnytta och arbetsglädje på alla håll i distriktet. Vi har 

jobbat hårt på att etablera kansliet som hjärtat i verksamheten och vi kan konstatera att vårt mål att engagera kansliet 

mer verkligen fungerat bra, något som även avlastar distriktsstyrelsen så vi kan tänka mer övergripande och framåt. 

Kansliet har gjort ett kanonbra jobb i eget arbete samt i samarbete med styrelse och ideella – tack! 

Sammantaget kan man konstatera att vi hade en hel del planerat men pandemin hängde som ett moln över 

verksamheten hela året. I distriktet lyckades vi ändå genomföra läger, arrangemang, få i gång både kårmöten och 

möten för ideella, inkl. julsammankomsten, detta som en bra och positiv organisatorisk och strukturell grund för 

2022. 

Till slut vill jag uppmärksamma två noterbara siffror, vi ökade 5% i medlemsantal, helt i linje med vårt mål, och hade 

representation från hela 39 av 45 kårer(!) på något av våra arrangemang – fantastiskt!  

Anders Wilson, distriktsordförande 2021 

 



   
 

sida 3   
 

Återkoppling till verksamhetsplanen 2021 
Verksamhetsplanen för 2021 byggde på tre strategiområden i enlighet med Scouternas strategi fram till 2025. Strategin 

har den övergripande visionen ”unga som gör världen bättre” och vår verksamhetsplan för 2021 var utöver styrning 

för distriktsstyrelsen även en del i distriktets roll att underlätta för såväl Scouterna som scoutkårer att uppfylla vårt 

gemensamma mål och vision (via strategin). 

Följande är en sammanfattning av det som fanns med i verksamhetsplanen, med tillhörande indikatorer. OBS: Pga. 

covid kunde inte verksamheten genomföras som planerats, men vi redovisar ändå hur vi nådde de uppsatta målen. 

Scouterna utvecklas till förebilder 

Indikatorer: 

- Fysiska och digitala träffar utöver distriktsstämmor hålls där scouter och ledare träffas, nätverkar och utbyter 

erfarenhet (minst 5 tillfällen)  

o Utfall: målet får anses som uppnått då vi hade ett antal digitala träffar samt ett fysiskt kårmöte. 

- Ökad representation av distriktets kårer på distriktsstämmor (öka med 10% mot fg. år) 

o Utfall vårstämman 2021: Totalt var det 29 delegater från 14 kårer, jfr 2020: 41 delegater 18 kårer 

o Utfall höststämman 2021: på stämman deltog 35 delegater från 15 olika kårer, jfr 29 delegater första 

dagen och 41 delegater andra dagen, totalt 12 kårer 

Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte 

Indikatorer: 

- Kårer deltar på RUT:s arrangemang (öka med 20% mot fg. år) 

o Utfall: 22 (statistik inte komplett från 2020, men ungefär samma nivå som 2020) 

- Kårer deltar i Äventyret 2021 (minst 50%) 

o Utfall: 17 (stor ökning jämfört med förra året, som dock inte var ett normalår för äventyret, men inte 

50%) 

- Antalet aktiviteter på Ledarveckan utökas 

o Utfall: Vi genomförde öppet hus och utbildningar. En HLR-kurs var planeras men fick ställas in pga. 

sjukdom. 

Fler ska få uppleva scouting 

Indikatorer: 

- Distriktet deltar eller stöttar kårers deltagande i publika arrangemang i syfte att visa upp scouting (minst 1 

tillfällen) 

o Utfall: Deltagande på Göteborgs Stads kulturkalas planerades, men distriktet deltog inte pgs Corona 

- Distriktet växer med 5% i medlemstal 

o Utfall: 2021: 6181 medlemmar, 2020: 5873 medlemmar, dvs. +5.2% 
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Verksamhetsberättelser per område 2021 

Distriktet som helhet 

Distriktet bestod under hela 2021 av 45 kårer, samma som fg. år. Antalet medlemmar var 6181, fördelat på 4898 

scouter 8-25 år, och 1983 ledare (26 år och över). Totalt deltog 39 kårer på något arrangemang (fysiskt eller digitalt). 

Som nämnts ovan följde distriktets verksamhetsplan för 2021 även under detta år Scouternas strategiområden. Under 

följande rubriker ges detaljer per verksamhetsområde.  

Distriktsstyrelsen 

Under 2021 bestod distriktsstyrelsen av 
 

 
Anders Wilson, Scoutkåren Tor, 
ordförande, kontaktperson 
Kragenäs/Scouternas 
Hus/stiftelsen, arbetsledning 
  

 
Lisa Wackerberg, Scoutkåren 
Göta Lejon, vice ordförande 
och sekreterare, arbetsledning 
samt HR 

 
Anna Nyström, Åsa scoutkår, 
kassör, utbildning 
 

 
Johan Holst, Göteborgs 
sjöscoutkår, kontaktperson 
arrangemangsgruppen 

 
Johan Friberg, Långängens 
scoutkår, kontaktperson 
Skeppsrådet 
 

 
Rickard Heed, kontaktperson 
arrangemangsgruppen och 
Scouternas Hus, IT 

 
På vårstämman i april 2021 valdes även följande till distriktsstyrelsen 
 

 
Jeanette Hallin, Landvetter 
Scoutkår, ekonomi, 
kontaktperson logistikgrupp 
Jamboree22 

 
Johan Ryberg, Kortedala 
scoutkår 
 

 
Joel Ericsson, Backa scoutkår, 
IT 
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Distriktsstyrelsen har arbetat med bland annat följande frågor och ärenden under året: 

• Uppdaterad policy för Trygga möten samt tagit fram rutiner för registerutdrag 

• Skapat policy för ideellt engagemang 

• Mejslat ut distriktets vision + syfte baserat på tidigare handlingar och stadgarna 

• Haft 13 styrelsemöten samt ca 25 arbetsmöten 

• Introducerat samtals- och frågestunder i samband med styrelsemöten (DS-Live) 

• Omarbetat och omstartat kris/beredskapsgruppen 

• Tagit fram en arbetsordning för distriktsstyrelsen 

• Genomfört frågestund inför stämman 14 april 

• Arbetat aktivt med att genomlysa och styra upp distriktets ekonomi 

• Genomfört ett omfattande IT-projekt i vilket all distriktets info/verktyg samlats i Teams mm. 

• Inventerat grupper och distriktsaktiva 

• Inför en att-göra-lista för distriktsstyrelsen 

• Strukturerat upp rutiner för nyhetsbreven 

• Tagit fram budget mallar och budgetrutiner för de ideella grupperna 

• Jobbat med mål och vision tillsammans med och för Kragenäs 

• Medverkat till rutiner och öppnande av Scouternas Hus 

• Initierat en fördjupad dialog med Göteborgsscouternas stiftelse 

• Tagit fram dokumentation och process för on- och off-boarding av ideella och distriktsstyrelse 

• Sökt och hanterat särskilt verksamhetsbidrag (för bl.a. lägerbidrag) 

• Lägerbidrag hanterat och tagit fram uppdaterade regler och rutiner för lägerbidraget 

• Jobbat med att uppdatera och klargöra distriktets organisation 

• Initierat arbetet med att kapa en Alumni-grupp för ideella  

• Varit delaktiga i samarbetet i regionen kallar ”Västra Klumpen”, där bl.a. ett eventuellt regionsläger 2024 har 

diskuterats 

• Haft möten med Scouterna centralt i olika former 

Övriga förtroendevalda 

Revisorer 

Revisorer för 2021 har varit 

• Göran Lilja, Tuve scoutkår 

• Johan Eklund, Backa scoutkår 

Revisorssuppleanter för 2021 har varit 

• Anna Arndt, Göta Lejon scoutkår 

• Ulf Andersson, Porthälla scoutkår 

Valberedning 

Ordinarie ledamöter i valberedningen 2021 har varit  

• Jenny Irwert, Långängens scoutkår, sammankallande  

• Anki Sandklef, Löftadalens scoutkår,  

• Emma Pantzar, Scoutkåren Engelbrekt 

• Jan Månsson, Kungälvs Scoutkår 
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Distriktskansli 

Distriktsstyrelsen lade mycket tid på rekrytering av ytterligare en kanslist på halvtid. Processen gick från 133 sökande, 

ner till 21, ner till fyra och slutligen en person som erbjöds och accepterade jobberbjudandet. 

Vår nya kanslist startade i oktober 2021 och i samband med detta växlade vi även upp arbetsledningen och 

introducerade ett nytt planeringsverktyg för kansliet. 

Kansliet har varit behjälpliga i att skapa rutiner för nyhetsbreven. Totalt skickade vi ut 6 nyhetsbrev med löpande 

information om nyheter i distriktet. 

Kansliet har deltagit i husmöten för Scouternas Hus och genomgående samarbetat med grannarna i huset, bl.a. 

Scouternas Västra kansli. 

Gemensam materiel 

Det gemensamma materialet låg delvis nedpackat i väntan på uppstrukturering. Arbetet påbörjades med att inventera 

och strukturera materialet, men mer arbete kvarstår. 

Vi kompletterade det gemensamma materialet med ett nytt högtalarsystem och en bärbar skrivare. 

Egendomar 

Precis som tidigare drev distriktet verksamhet i de egendomar som ägs av Göteborgsscouternas stiftelse. 

Scouternas Hus 

Våren ägnades åt att iordningställa scoutshop och rum för kansliet med allt vad det innebär. Här gjorde kansliet stora 

insatser tillsammans med distriktsstyrelsen och stiftelsen. 

Pga. corona fick vi vänta tills 3 september för att officiellt öppna Scouternas Hus för möten mm. 

”Grand opening” blev 5 oktober med en träff för ideella i distriktet. 

För att förenkla bokning av mötesrummen lades bokning av rummen in i on-linesystemet boka.se. 

Kragenäs och Kragenäs ledning 

På Kragenäs har vi under året arbetat intensivt med att hitta bra former för vårt arbete och bli fler. Vid årets slut var 

vi cirka 20 personer engagerade i olika arbetsgrupper och styrelser vilket är en flerdubbling mot tidigare. 

Till detta kommer våra fantastiska Kragenäsare, funktionärer och värdar som är med och jobbar främst under 

säsongen. 

Verksamheten var begränsad under 2021 och vi hade cirka 4383 gästnätter under främst våra två serviceveckor. En 

arbetsvecka och två arbetshelger har vi hunnit med. Bland annat har Pannbergsstugan nu en serveringsbänk, kiosken 

har nya hyllor och det finns betydligt mindre barr på toaletternas tak! 

Bygglovsprocessen för ”ladan” en ny förrådsbyggnad är i gång och vi väntar nu på besked från länsstyrelsen efter att 

det bygglov Tanums kommun beviljat oss blev överklagat. 

Kanoterna 

Kanoterna fanns som tidigare år placerade hos Hjälteby Sjöscoutkår och Långedrags Sjöscoutkår som även på ett 

utomordentligt sätt hanterade den fysiska delen av uthyrningen samt viss administration. 

Under året flyttade vi bokningen av de två kanotsläpen till den digitala plattformen boka.se vilket mottogs mycket väl. 

Kärrorna var uthyrda 29 dagar. 
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Mandalay och Skeppsrådet 

Under året genomfördes 11 bokade kvällsseglingar, 2 dagseglingar och 4 arrangemangsseglingar.  

Dessutom genomförde Skeppsrådet en träningssegling och flera seglingar av olika längd med de egna kårerna. 

Skeppsrådet hade under året 10 protokollförda möten.  

Utbildning, seminarier och workshops 

Eftersom distriktet nu helt flyttat till en gemensam IT-miljö hölls den 26 maj en workshop i digitala verktyg för 

distriktsaktiva. 

Den 5 oktober hölls i samband med öppningen av Scouternas Hus en träff för ideella i Scouternas Hus. Målet med 

aktiviteten var att öka samverkan och låta de olika delarna i distriktet berätta vad som händer och är på gång. 

Den 25 november hölls det som brukar kallas ”kalendersynk”, tillfället då olika delar av distriktet stämmer av datum 

mm för aktiviteter kommande år. I år hade träffen formen av en termins/julavslutning. 

Den 29 november hölls en kårträff med tema Jamboree 22 med 27 deltagare från 21 kårer. 

Arrangemang och aktiviteter 

Vårstämman hölls den 18 april helt digital i VoteIT. I samband med stämman hade vi lite digitala presentationer om 

och av olika delar av distriktets verksamhet. 

28 september hölls en Kårledningsträff med 32 deltagare från 19 kårer. 

Höststämman hölls 17 oktober och blev lite av en hybrid; själva mötet genomfördes i VoteIt men med styrelsen 

samlad och ett separat presidium. Vi var inte helt nöjda med konceptet och utvecklar det inför 2022, dock skall sägas 

att vi förstås hoppas på ett fysiskt möte nästa gång,  

Arrangemangsgruppen 

Både distriktsstyrelsen och kansliet jobbade tillsammans med gruppen för att utöka antalet medlemmar men även med 

att klargöra gruppens uppdrag. Vi kom framåt då gruppen utökades, men det finns ännu en del kvar i att göra vad 

gäller gruppens uppdrag, ett arbete som fortsätter under 2022. 

RUT (Rover- och Utmanarutskottet) 

Rover och Utmanarutskottet (RUT) jobbade på hårt och planerade på för att kunna genomföra arrangemang trots 

svårigheter med restriktionerna. Utskottet hade fler arrangemang planerade men tyvärr satte pandemin stopp för 

dessa. De gjorde också några försök med digitala arrangemang, enligt egen utsago, utan vidare lycka. 

Arrangemang som genomfördes var:  

• Kluredo 2021 - ett digitalt arrangemang där deltagarna löste en virtuell mordgåta via zoom, 12 deltagare från 

7 olika kårer 

• Scoutbalen 2021 i Högsbo - 70 deltagare från 22 olika kårer, 5 av dem var från andra distrikt 

• Jul med RUT 2021 - 8 deltagare från 6 olika kårer som hade pepparkaksbakstävling, jullunch och quizz  

Äventyret 

Äventyret var planerat till våren, men sköts upp till hösten. Arrangemanget genomfördes med bravur i skogarna söder 

om Jonsered med utgångspunkt från Råhultsstugan. Det var ett stort arrangemang som vanligt; 287 deltagare och 73 

patruller! 

Hajk-DM 

Hajk-DM blev under året åter ett distriktsarrangemang. Intresset var stort och arrangemanget hölls i 

Härryda/Landvetter med 139 deltagare och 15 utmanare/rover-patruller och 15 ledarpatruller.  
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Ledarveckan 

Ledarveckan har haft ett vacklande deltagarantal, men vi beslutade att köra arrangemanget runt första helgen på 

novemberlovet, 28/10 – 2/11. Under 2021 var temat utbildning och vi hade även ett öppet hus. Fortsatt utvärdering 

om hur arrangemanget kan leva kvar kommer ske under 2022. 

Övrigt 

Som nämnts ovan var ett tema för en kårträff på Scouternas hus Jamboree 22, och vi kunde i sittande möte forma en 

logistikgrupp som började jobba med både person- och materiel transport. 

Vi tog fram ett nytt kompaktare format på kalendern som skickas ut till kårerna. 

 



Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto
Gemensamma poster 1 786 211,7 -1 148 040,2 638 171,4 1 588 000,0 -1 180 000,0 408 000,0 1 694,2 -934,1 760,1 1 597,3 -1 410,6 186,7 1 339,1 -994,7 344,4 1 319,1 -736,1 583,0 991,5 -736,8 254,7 787,3 -831,8 -44,5 
Medlemsavgifter 1 284 910,0 284 910,0 260 000,0 260 000,0 273,5 273,5 260,7 260,7 237,9 237,9 230,3 230,3 165,9 165,9 160,0 -0,4 159,6
Kommunbidrag 2 300 000,0 -250 000,0 50 000,0 475 000,0 -425 000,0 50 000,0 300,0 -250,0 50,0 275,0 -283,4 -8,4 300,0 -250,0 50,0 300,0 -250,0 50,0 275,6 -200,0 75,6 250,0 -250,0 0,0
Regionsbidrag 3 747 116,0 747 116,0 380 000,0 380 000,0 724,4 724,4 369,9 369,9 384,7 384,7 373,2 373,2 527,6 527,6 249,3 249,3
Räntor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 7,9
Personal -491 934,3 -491 934,3 -470 000,0 -470 000,0 -460,6 -460,6 -541,8 -541,8 -355,0 -355,0 -287,1 -287,1 -298,4 -298,4 -353,2 -353,2 
Kanslikostnader 4 299 159,0 -153 698,2 145 460,8 -30 000,0 -30 000,0 -43,4 -43,4 -137,1 -137,1 -25,8 -25,8 -113,6 -113,6 -181,8 -181,8 -205,9 -205,9 
Försäljning 5 155 026,7 -137 403,7 17 622,9 115 000,0 -75 000,0 40 000,0 46,4 -53,2 -6,8 348,5 -308,8 39,7 60,2 -170,6 -110,4 65,6 -85,4 -19,8 13,7 -17,3 -3,6 10,1 10,1
Scouternas stämma/Scoutforum 6 0,0 8 000,0 -50 000,0 -42 000,0 0,0 1,7 -11,4 -9,7 6,3 -52,5 -46,2 0,0 0,0 0,0 8,7 -35,2 -26,5 5,0 -22,3 -17,3 
Göteborgsscouterna stiftelse 7 0,0 350 000,0 350 000,0 350,0 350,0 341,5 341,5 350,0 350,0 350,0 350,0 0,0 105,0 105,0
Ekonomitjänst -115 004,0 -115 004,0 -130 000,0 -130 000,0 -127,0 -127,0 -128,1 -128,1 -140,8 -140,8 -4,1 -4,1 0,0
Distriktets ledning 8 0,0 -20 243,1 -20 243,1 0,0 -108 000,0 -108 000,0 0,0 -1,4 -1,4 0,0 -102,5 -102,5 0,0 -81,6 -81,6 0,0 -79,7 -79,7 0,6 -48,3 -47,7 1,0 -72,5 -71,5 
Distriktsmöten -5 558,5 -5 558,5 -35 000,0 -35 000,0 0,0 -17,7 -17,7 -34,2 -34,2 -25,8 -25,8 0,6 -16,4 -15,8 1,0 -15,0 -14,0 
DSL gemensamma möten 0,0 -12 000,0 -12 000,0 0,0 -6,5 -6,5 -7,5 -7,5 -6,3 -6,3 -4,6 -4,6 -12,3 -12,3 
DS möten och planering -5 419,1 -5 419,1 -16 000,0 -16 000,0 -4,8 -4,8 -14,2 -14,2 -15,7 -15,7 -14,4 -14,4 -12,7 -12,7 -26,9 -26,9 
DS till förfogande -9 265,4 -9 265,4 -45 000,0 -45 000,0 3,4 3,4 -64,1 -64,1 -24,2 -24,2 -33,2 -33,2 -14,6 -14,6 -18,3 -18,3 
Projekt 0,0 -21 954,0 -21 954,0 225 000,0 -285 000,0 -60 000,0 0,0 0,0 0,0 1 267,0 -1 288,8 -21,8 0,0 -38,6 -38,6 224,3 -264,0 -39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,1 -24,1 
Arrangemangskit - Uppgradering utrustning 9 -21 954,0 -21 954,0 -10 000,0 -10 000,0 0,0 -14,7 -14,7 -35,3 -35,3 224,3 -258,8 -34,5 
Projekt 1 10 0,0 225 000,0 -275 000,0 -50 000,0 0,0 1 267,0 -1 274,1 -7,1 -3,3 -3,3 -5,2 -5,2 
Kanoterna 14 140,0 -592,0 13 548,0 12 000,0 -10 000,0 2 000,0 8,8 -4,8 4,1 9,2 -4,0 5,2 6,8 -1,6 5,2 7,4 -7,2 0,2
Drift och underhåll 11 -592,0 -592,0 -10 000,0 -10 000,0 -4,8 -4,8 -4,0 -4,0 -1,6 -1,6 -7,2 -7,2 
Uthyrning 14 140,0 14 140,0 12 000,0 12 000,0 8,8 8,8 9,2 9,2 6,8 6,8 7,4 7,4
Kragenäs 12 617 042,9 -767 605,5 -150 562,6 547 500,0 -583 700,0 -36 200,0 104,7 -308,6 -204,0 2 649,1 -1 687,8 961,3 994,1 -890,9 103,2 348,5 -421,1 -72,6 913,1 -785,3 127,8 503,9 -558,5 -54,6 
Drift och underhåll 4 000,0 -255 682,2 -251 682,2 -170 000,0 -170 000,0 -164,9 -164,9 -382,2 -382,2 -221,1 -221,1 -154,1 -154,1 -156,5 -156,5 -153,1 -153,1 
Uthyrning 3 840,0 -21,5 3 818,5 247 500,0 -160 700,0 86 800,0 -18,2 -18,2 1 062,1 -4,2 1 057,9 329,1 -13,8 315,3 139,0 -62,0 77,0 285,3 -85,0 200,3 207,5 -72,1 135,4
Lägerservice 609 202,9 -458 003,4 151 199,5 300 000,0 -243 000,0 57 000,0 122,9 -118,5 4,3 1 587,0 -1 236,0 351,0 665,0 -555,1 109,9 209,5 -161,9 47,6 627,8 -446,6 181,2 295,4 -260,1 35,3
Program och verksamhet -42 759,4 -42 759,4 -10 000,0 -10 000,0 -25,2 -25,2 -20,9 -20,9 -47,3 -47,3 -24,4 -24,4 -47,2 -47,2 1,0 -32,3 -31,3 
Nya satsningar -11 139,0 -11 139,0 0,0 0,0 -44,5 -44,5 -53,6 -53,6 0,0 -18,7 -18,7 -50,0 -50,0 -40,9 -40,9 
Mandalay 0,0 -86 313,5 -86 313,5 47 000,0 -110 000,0 -63 000,0 20,5 -137,8 -117,3 0,0 -93,7 -93,7 4,9 -50,1 -45,2 0,0 -77,9 -77,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Drift och underhåll -77 571,3 -77 571,3 -79 000,0 -79 000,0 -109,5 -109,5 -93,4 -93,4 -47,2 -47,2 -77,2 -77,2 
Arrangemangsseglingar 13 -8 742,2 -8 742,2 38 000,0 -31 000,0 7 000,0 20,5 -28,2 -7,7 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,7 -0,7 
Uthyrning, kvällar och helger 14 0,0 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 4,9 -2,9 2,0 0,0 0,0 0,0
Purpursnäckan/Carlbergsgatan 0,0 -128 134,9 -128 134,9 0,0 -168 000,0 -168 000,0 0,0 -216,6 -216,6 0,0 -137,2 -137,2 0,0 -134,5 -134,5 0,0 -71,7 -71,7 0,0 0,0 0,0 -31,3 -31,3 
Drift och underhåll 15 -128 134,9 -128 134,9 -168 000,0 -168 000,0 -216,6 -216,6 -137,2 -137,2 -134,5 -134,5 -71,7 -71,7 -31,3 
Uthyrning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Händelser (arrangemang) 16 21 695,0 -113 351,93 -91 656,9 30 000,0 -130 000,0 -100 000,0 11,5 -24,9 -13,4 40,8 -105,3 -64,5 15,9 -73,6 -57,7 18,1 -102,0 -83,9 20,5 -82,5 -62,0 36,1 -92,5 -56,4 
Kommunikation -17 513,25 -17 513,3 -18 000,0 -18 000,0 0,0 -11,8 -11,8 -7,9 -7,9 -16,5 -16,5 -27,4 -27,4 -27,1 -27,1 
Publika arrangemang 17 0,0 5 000,0 -30 000,0 -25 000,0 -8,8 -8,8 -4,2 -4,2 10,0 -35,2 -25,2 8,2 -16,6 -8,4 0,6 -29,4 -28,8 -15,2 -15,2 
Utbildning 18 -1 000,0 -1 000,0 -15 000,0 -15 000,0 -2,75 -2,8 -3,1 -3,1 -1,1 -1,1 0,0 -0,5 -0,5 0,1 -0,2 -0,1 1,5 -4,0 -2,5 
Justering & övrigt 0,0 0,0 2,9 -7,4 -6,4 100,0 -194,5 -93,9 

Summa: 19 2 439 090 -2 304 748 134 341 2 454 500 -2 637 700 -183 200 1 843 -1 647 194 5 563 -4 849 621 2 371 -2 310 61 1 926 -1 793 132 1 926 -1 710 217 1 330 -1 657 -327 

Kommentarer och lite mer 
Noter

1 Ökat pga ökat antal medlemmar

2 Avser särskilt verksamhetsbidrag från Göteborgs stad, blev beviljade mindre belopp än ansökan

3 Mer bidrag än förväntat

4 Rekrytering samt IT-projekt, samt uppgraderingar i kansli och för personal. Intäkt är återföring av kanslifond

5 Svag försäljning Kragenäs samt viss uppgradering av Scoutshop

6 Ingen genomförd Demokratijamboree 2021

7 Vi avstod utbetalning av verksamhetsstöd i samråd med stiftelsen

8 Markant lägre än budget pga i huvudsak digitala möten/stämmor

9 Behov större än budgeterat pga behov av uppdatering av högtalasystem

10 Avsåg planerat stöd för transport till Jamboree 21 som uteblev

11 Mindre kostnader än budgeterat, inga större reparationer/inköp har behövts

12 Större underskott godkänt

13 Färre seglingar pga corona

14 Helgseglingarna blev inställda pga corona, övriga seglingar är avgiftsfria

15 En kvartalshyra betald under 2020 däravlägre kostnad 2021

16 Något färre arrangemang än planerat pga corona

17 Inga publika arrangemang under 2021 pga corona

18 Ledarveckan blev betydligt mindre än budgeterat

19 Medel för kansliuppgradering återförda

Förklaring

Göteborgs scoutdistrikts utfall och budgetavvikelser 2021
Vårstämman 2022 Not

Verkligt utfall 2020 Verkligt utfall 2019 Verkligt utfall 2018 Verkligt utfall 2017 Verkligt utfall 2016 Verkligt utfall 2015Verkligt utfall 2021 Budget 2021



Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kundfordringar

1510 Kundfordringar 0,00 0,000,000,00
Summa kundfordringar 0,00 0,000,000,00

Förutb.kostn och uppl intäkter

1700 Förutb kostn och uppl intäkter 0,00 43 179,0043 179,000,00
1799 Oplacerade inbetalningar 0,00 0,000,000,00
Summa  förutb kostn / uppl int 0,00 43 179,0043 179,000,00

Kassa och bank

1911 Kontantkassa Kragenäs 42 642,00 0,00-42 642,0042 642,00
1930 Företagskonto (BG) 803 037,12 454 789,80-348 247,32803 037,12
1936 Placerings konto 1 070 000,00 1 070 000,000,001 070 000,00
1940 Likvidkonto, kreditkort 1 917 398,60 2 293 917,42376 518,821 917 398,60
Summa kassa och bank 3 833 077,72 3 818 707,22-14 370,503 833 077,72

Summa Omsättningstillgångar 3 833 077,72 3 861 886,2228 808,503 833 077,72

Summa Tillgångar 3 833 077,72 3 861 886,2228 808,503 833 077,72

Eget Kapital & Skulder

Eget kapital
2020 Bildbergs fond -271 226,85 -271 226,850,00-271 226,85

2022 Fond för uppgradering av kansl -302 255,00 -299 159,003 096,00-302 255,00
2025 Fond för byggproj. på Kragenäs -152 050,00 -152 050,000,00-152 050,00
2026 Fond för utveckling av kragenä -750 000,00 -750 000,000,00-750 000,00
2027 Arrangemangsreserv -300 000,00 -300 000,000,00-300 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust -1 358 502,62 -1 531 866,19-173 363,57-1 358 502,62
2099 Årets resultat -173 363,57 0,00173 363,57-173 363,57
Summa Eget kapital -3 307 398,04 -3 304 302,043 096,00-3 307 398,04

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder & övriga
2440 Leverantörsskulder -63 840,25 -61 234,142 606,11-63 840,25
Summa Leverantörsskulder -63 840,25 -61 234,142 606,11-63 840,25

Skatteskulder

2510 Skatteskuld 0,00 -25 240,00-25 240,000,00
Summa Skatteskulder 0,00 -25 240,00-25 240,000,00

Personalens skatter, avgifter

2710 Personalens källskatt -3 148,00 -5 776,00-2 628,00-3 148,00
Summa Personalskatter, avgift -3 148,00 -5 776,00-2 628,00-3 148,00

Uppl kostn & förutbet intäkter

2920 Upplupen semesterskuld -24 159,47 -50 599,68-26 440,21-24 159,47
2940 Upplupna soc.avg. -5 194,65 -9 897,30-4 702,65-5 194,65
2941 Upplupna soc. semesterskuld -7 590,90 -15 898,42-8 307,52-7 590,90

Ingående
balans

2021-01-01
Konto

Utgående
balans

2021-12-31

Preliminär ingående balans

Periodens
förändring

2021-01-01 -
2021-12-31

Ingående
saldo

2021-01-01

2022-02-08
11:04

Sida 1

Balansrapport redovisning

8572023433

8572023433 Göteborgs scoutdistrikt
Zoltan Puskas

Transaktionsdatum=2021-01-01 - 2021-12-31

Denna rapport är utskriven med Hogia Ekonomi.



2943 Skuld särskild löneskatt -25 240,89 -5 212,5020 028,39-25 240,89

2990 Övr. uppl.kostn./förutbet.int. -396 505,52 -548 543,58-152 038,06-396 505,52
Summa Uppl kostn & förutb int -458 691,43 -630 151,48-171 460,05-458 691,43

Summa Kortfristiga skulder -525 679,68 -722 401,62-196 721,94-525 679,68

Summa Skulder -525 679,68 -722 401,62-196 721,94-525 679,68

Summa  Eget Kapital & Skulder -3 833 077,72 -4 026 703,66-193 625,94-3 833 077,72

Ingående
balans

2021-01-01
Konto

Utgående
balans

2021-12-31

Preliminär ingående balans

Periodens
förändring

2021-01-01 -
2021-12-31

Ingående
saldo

2021-01-01

2022-02-08
11:04

Sida 2

Balansrapport redovisning

8572023433

8572023433 Göteborgs scoutdistrikt
Zoltan Puskas

Transaktionsdatum=2021-01-01 - 2021-12-31

Denna rapport är utskriven med Hogia Ekonomi.

-164 817,44-164 817,440,00Beräknat resultat 0,00





 



Från Valberedningen inför V-DST2022 
På höststämman i oktober 2021 hade vi ett förslag på en komplett distriktsstyrelse men fick 

tyvärr ett väldigt sent avhopp p.g.a. personliga skäl. Stämman valde att låta posten vara 

vakant och uppdrog att valberedningen att ta fram ett förslag att väljas på vårstämman 

2022. Det gavs också möjligheten för Distriktsstyrelsen att adjungera någon till styrelsen 

fram till och inför vårstämman. 

Valberedningen har via alla våra kanaler skickat ut information och önskemål om 

nomineringar och förslag på lämpliga kandidater. I början av februari fick vi klart med vårt 

förslag, Caroline Duell från Bohus scoutkår som sedan dess också har fått ta del av och lära 

mer om distriktsstyrelsens arbete och uppdrag. 

Tyvärr har vi av personliga skäl fått från Anna Nyström att hon inte kan fortsätta i DS efter 

våren och även där borde vi göra ett fyllnadsval. Vi har inte helt hunnit med att fråga efter 

eller fått in lämpliga förslag och föreslår därför samma upplägg som i höstas för den 

vakanta posten. 

Valberedningens förslag till beslut och fyllnadsval 

på vårstämman, 2021-04-24: 

• En ledamot för resten av 2022 och hela 2023: 

Caroline Duell, Bohus scoutkår. 

• En ledamot för resten av 2022: Vakant. 

 

Caroline Duell har varit scout i 30år. Hon började som minorscout 

(spårare) i Trekungakåren i Kungälv men efter flytt till Ale är hon 

sedan 13 år aktiv i Bohus scoutkår.  

I Bohus scoutkår är hon ledare och kårstyrelseaktiv. Hon är den 

som gärna är aktiv med och planerar kårläger, hajker m.m. 

tillsammans i kåren eller med en annan kår. 

Caroline jobbar som barnskötare och har så klart sina barn aktiva 

i Bohus scoutkår. 

Distriktsstyrelsen efter valberedningens förslag för fyllnadsval 

på vårstämman 

 

Ordförande Vald för 2022 Anders Wilson Tor

Vice ordförande Vald för 2022 Lisa Wackerberg Göta Lejon

Ledamot Vakant

Ledamot Vald för 2021 och 2022 Johan Holst G-Sjö

Ledamot Vald för 2021 och 2022 Johan Ryberg Kortedala

Ledamot Vald för 2022 och 2023 Jeanette Hallin Landvetter

Ledamot Vald för 2022 och 2023 Rickard Heed Långedrag Sjö

Ledamot Väljs nu för 2022 och 2023 Caroline Duell Bohus

Suppleant Vald för 2022 Joel Ericsson Backa

Göteborgs Scoutdistrikts styrelse 2022
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