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Välkomna på distriktsstämma! 

Göteborgs scoutdistrikt utgörs av totalt 45 scoutkårer med strax över 6000 medlemmar. Enligt 
våra stadgar har vi två stämmor, en på våren där vi avslutar föregående år med 
verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse. På hösten behandlas kommande år genom 
verksamhetsplan och budget. På höststämman görs även de huvudsakliga valen till distriktets 
olika roller. 

Distriktsstyrelsen kallar nu ombud för alla distriktets kårer och bjuder in alla medlemmar till höst-
distriktsstämma 23 oktober 2022. Röstlängd finns nedan i detta dokument. 

Välkomna! 

Dag och tid 

Datum: söndagen den 23 oktober 2022 

Tid: 10:00 – 13:00 inklusive samvaro under lättsamma former och förtäring. 

Plats 

Landvetter Kulturhus, Guldsmedsplatsen 1 438 32 Landvetter.  

Närmaste hållplats för buss är Landvetter resecentrum.  

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. 09:30. 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 men vi behöver en anmälan för att veta 
hur mycket fika vi ska beställa. Du anmäler dig via Scoutnet: “Distriktsstämma 23 oktober”   
https://www.scoutnet.se/activities/view/2638 

Även du som inte anmält dig kan vara med på stämman, men då räknar vi inte med fika till dig. 

https://web.cdn.scouterna.net/uploads/sites/79/2019/04/rstlngd-ifyllbar.pdf
https://www.scoutnet.se/activities/view/2638
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Mat 

På stämman kommer det att serveras matiga mackor till lunch samt kaffe och något sött. 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. 

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 2023 

Styrelsen föreslår en avgift på 35 kr/termin 

b) Verksamhetsplan för 2023, se bilaga 1 

c) Budget för 2023, se bilaga 2 

6) Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman 

a) Motioner – inga inkomna motioner 

b) Propositioner – Återförande av avsatta medel, se nedan 

7) Val av distriktsordförande och en eller två vice distriktsordförande, se valberedningens förslag 

i bilaga 3 

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 
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Motioner 

Enligt stadgarna ”§ 8.11 Motion till distriktsstämman” har varje medlem rätt att väcka motion till 
distriktsstämman. 

Motion som ska behandlas vid ordinarie distriktsstämma ska vara inkommen till distriktsstyrelsen 
senast fyra veckor före mötet med distriktsstämman. Distriktsstyrelsen ska med eget yttrande 
framlägga motionen vid mötet. 

Till den aktuella stämman har det inte inkommit några motioner.  

Propositioner 

Proposition 1: Återförande av avsatta medel 

På vårstämman 2018 bifölls en proposition om att avsätta 750 000 kr samt låna 1 600 000 kr till 
ett byggprojekt på Kragenäs. Eftersom projektet inte blev av föreslår distriktsstyrelsen att återföra 
avsättningen till balanserat resultat. Ett eventuellt nytt byggprojekt föreslås att hanteras separat 
när detaljer om ett sådan konkretiserats. 

Förslag till beslut: återföra 750 000 kr (konto 2026) till konto 2091 Balanserad vinst eller förlust. 
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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    

Bilaga 1: Verksamhetsplan för 2023 

Se separat dokument. 

Bilaga 2: Budget för 2023 

Balansräkning, resultaträkning samt utfall och budgetavvikelser 2021 enligt separat dokument. 

Bilaga 3: Valberedningens förslag 

Se separat dokument. 


