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Distriktsstämma hösten 2022 
Datum: 2022-10-23 

Plats: Landvetter Kulturhus, Guldsmedsplatsen 1, 438 32 Landvetter 

Protokoll 

Distriktsordförande Anders Wilson hälsade alla välkomna och öppnade stämman. 

1. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer 

a. Val av mötesordförande 

Stämman beslutade:  
Att välja Ellen Björnhage, Långedrags sjöscoutkår och Jakob Revellé, Hvitfeldts scoutkår till 
mötesordförande.  

Till stämmosekreterare har distriktsstyrelsen utsett David Wackerberg, Scoutkåren Göta Lejon. 

b. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

Stämman beslutade:  
Att välja Nils Lagnemo, Långängen scoutkår och Jenny Larsson, Tynnered scoutkår. 

c. Val av ev. övriga mötesfunktionärer 
Inga övriga mötesfunktionärer valdes. 

2. Fastställande av röstlängd 

Stämman beslutade:  
Att fastställa röstlängden till 45 ombud från 18 scoutkårer. 

31% av deltagarna på stämman är yngre än 26 år. 

Röstlängd redovisas i bilaga 1. 

3. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats 
Datum för stämman kommunicerades första gången den 23 november 2021. Datumet har även 
funnits med i den kalender som skickades ut till kårerna under vecka 51 2021. Den 23 augusti 
skickades en kallelse till alla ordföranden och postmottagare i kårerna via mail. Handlingarna 
inför stämman publicerades på hemsidan (www.gbgscout.se) den 2 oktober 2022.  

Enligt Göteborgs scoutdistrikts stadgar § 5 ska en kallelse finnas kårerna tillhanda två månader före stämman 
och handlingarna ska vara kårerna tillhanda senast tre veckor före stämman. 

Stämman beslutade: 
Att stämman är behörigen sammankallad.  

4. Fastställande av föredragningslista 

Stämman beslutade: 
Att fastställa föredragningslistan. 
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5. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det 

närmast följande verksamhetsåret 
Anders Wilson, distriktsordförande, föredrog verksamhetsplanen och budget för 2023. 

Jenny Irwert, sammankallande, Albin Brovina och Jan Månsson föredrog valberedningens 
förslag. 

Stämman beslutade: 
Att ajournera stämman till kl. 12.00. 

Att återuppta stämman.  

Att besluta om verksamhetsplanen före budget och medlemsavgift. 

Att behandla tilläggsyrkanden på budget före punkten fastställande av medlemsavgift och därefter 
besluta om den justerade budgeten. 

a. Medlemsavgift för 2023 

Yrkande från distriktsstyrelsen: 
Att fastställa medlemsavgiften för 2023 till 35/termin. 

Yrkande från Jenny Irwert och Nils Lagnemo, båda Långängens scoutkår: 
Att medlemsavgiften kvarstår på 25 kr medlem/termin. 

Mattias Nilson Hjälteby sjöscoutkår: 
Att medlemsavgiften ändras till 30 kr medlem/termin. 

Stämman beslutade: 
Att fastställa röstlängden till 44 ombud 18 kårer. 

Att medlemsavgiften kvarstår på 25 kr medlem/termin. 

b. Verksamhetsplan för 2023  

Stämman beslutade: 
Att fastställa verksamhetsplanen för 2023. 

Då beslutsordningen var bruten fattades ovanstående beslut av 45 ombud från 18 kårer. 

Verksamhetsplanen redovisas i bilaga 2. 

c. Budget för 2023 

Yrkande från distriktsstyrelsen: 
Att fastställa budgeten för 2023. 

Yrkande från Jenny Irwert och Nils Lagnemo, båda Långängens scoutkår: 
Att använda 120 000 kr från Arrangemangsreserv, konto 2027, för nysatsningar inom 
arrangemang och ta bort dessa från budget. 

Att återföra byggprojektfondering, 152 050 kr, konto 2025, till löpande räkning. 

Yrkande från Oscar Forsell, Emma Palm och Charlott Blomster, samtliga Backa 
scoutkår: 
Att använda 35 000 kr från Arrangemangsreserv, konto 2027, för Äventyret 10-årsjubileum 
för att kunna hyra Bohus fästning. 
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Stämman beslutade:  

Att använda 120 000 kr från Arrangemangsreserv, konto 2027, för nysatsningar inom 
arrangemang och ta bort dessa från budget. 

Att återföra byggprojektfondering, 152 050kr, konto 2025, till löpande räkning. 

Då beslutsordningen var bruten fattades ovanstående beslut av 45 ombud från 18 kårer. 

Att justera röstlängden till 42 ombud från 17 kårer. 

Att fastställa budgeten för 2023 med ovanstående ändringar. 

Budget redovisas i bilaga 3. 

6. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman 

a. Motioner 
Inga motioner fanns att behandla. 

b. Proposition 1: Återförande av avsatta medel  

Stämman beslutade: 
Att återföra 750 000 kr (konto 2026) till konto 2091 Balanserad vinst eller förlust. 

Propositionen finns i redovisad i bilaga 4. 

7. Val av distriktsordförande och en eller två vice distriktsordförande 

a. Val av distriktsordförande 

Stämman beslutade: 
Att välja Anders Wilson, Scoutkåren Tor, till distriktsordförande för 2023. 

b. Val av en eller två vice distriktsordförande 

Stämman beslutade: 
Att välja Lisa Wackerberg, Scoutkåren Göta Lejon, till vice distriktsordförande för 2023. 

8. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen 

Stämman beslutade  
Att välja Louise Blixt, Sisjö scoutkår, Johan Holst, Göteborgs sjöscoutkår och Kerstin Lundqvist, 
Kärna scoutkår till ledamöter i distriktsstyrelsen för 2023 och 2024. 

Att välja Mårten Ahlstrand, Masthugget Majorna scoutkår och Anna-Karin Wärn, Göta scoutkår 
till suppleanter i distriktsstyrelsen för 2023. 

Caroline Duell, Bohus scoutkår, Jeanette Hallin, Landvetter scoutkår och Rickard Heed, Långedrags sjöscoutkår 
är sedan tidigare invalda som ledamöter för 2023. 

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Stämman beslutade: 
Att välja Anna Margitin Blomberg, Lärjedalen/Hjällbo scoutkår och Martin Viberg, Backa 
scoutkår till revisorer att granska 2023 års verksamhet.  
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Att välja Ulf Andersson, Porthälla scoutkår och Therese Fränberg, Björkekärrs scoutkår till 
revisorssuppleanter att granska 2023 års verksamhet. 

10. Val av sammankallande och övriga ledamöter i distriktsstämmans 

valberedning  
Stämman beslutade: 

Att välja Albin Brovina, Lärjedalen/Hjällbo scoutkår, Jenny Martinsson, Scoutkåren Tor och Jan 
Månsson, Kungälvs scoutkår till ledamöter i valberedningen för 2023.  

Att utse Albin Brovina, Lärjedalen/Hjällbo scoutkår till sammankallande. 

Att uppdra åt valberedningen att efter behov utöka sitt eget antal med lämpliga personer. 

11. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden behandlades på stämman. 

12. Stämmans avslutande 
Distriktsordförande Anders Wilson tackade presidiet och avslutade därefter stämman. 

 

 

David Wackerberg 
    

David Wackerberg 
Mötessekreterare 

 

Justeras: 

 

Ellen Björnhage   Jakob Revellé 
        

Ellen Björnhage   Jakob Revellé 
Mötesordförande   Mötesordförande    
 
 

Nils Lagnemo   Jenny Larsson 
        

Nils Lagnemo   Jenny Larsson 
Protokollsjusterare   Protokollsjusterare 

Detta protokoll är signerat digitalt  
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Förteckning över bilagor  

Bilaga 1 – Röstlängd  

Bilaga 2 – Verksamhetsplan 

Bilaga 3 – Budget (uppdaterad) 

Bilaga 4 – Proposition 1: Återförande av avsatta medel 
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Röstlängd Distriktsstämma 2022-10-23 

Namn Kår Nummer 

Charlott Blomster Backa scoutkår 21 

Linnea Eriksson Backa scoutkår 18 

Melinda Hinder Backa scoutkår 19 

Molly Dahlbäck Backa scoutkår 22 

Oscar Forsell Backa scoutkår 20 

Emma Palm Backa scoutkår 17 

William Chrisstensen Ahl Björkekärrs Scoutkår 35 

Terese Fränberg Björkekärrs Scoutkår 34 

Anna-Märta Lindgren Landvetter Scoutkår 1 

Josefin Gustafsson Hjälteby Sjöscoutkår 46 

Mattias Nilsson Hjälteby Sjöscoutkår 45 

Peter Elvesson Hjälteby Sjöscoutkår 44 

Alexandra Riski Wiklund Härryda Scoutkår 30 

Lotta Rydberg Härryda Scoutkår 29 

Robin Giesler Högsbotorps Scoutkår 36 

Krister Samuelsson Högsbotorps Scoutkår 37 

Annie Olsson Järnbrotts scoutkår 25 

Maria Larsson Järnbrotts scoutkår 23 

Marcus Andersson Järnbrotts scoutkår 24 

Kerstin Lundqvist Kärna Scoutkår 41 

Jerker Jonsson Kärna Scoutkår 10 

Björn Carlsson Kärna Scoutkår 11 

Carin Gerefalk Kärna Scoutkår 42 

Gunilla Lundqvist  Landvetter Scoutkår 2 

Karl Thorén Landvetter Scoutkår 3 

Kristian Wannheden Landvetter Scoutkår 4 

Jenny Irwert Långängens Scoutkår 13 

Nils Lagnemo Långängens Scoutkår 14 

Albin Brovina Lärjedalen/Hjällbo scoutkår 33 

Mårten Ahlstrand Masthugget Majornas Scoutkår 40 

Nicke Hellman Mölndals Scoutkår 12 

Christian Karlsson Porthälla Scoutkår 6 

Elias Iremark Porthälla Scoutkår 9 

Kjell Hellgren Porthälla Scoutkår 7 
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Lina Marmin Porthälla Scoutkår 5 

Moa Marmin Porthälla Scoutkår 8 

Lisa Wackerberg Scoutkåren Göta Lejon 28 

David Wackerberg Scoutkåren Göta Lejon 27 

Erik Bäck Scoutkåren Göta Lejon 28 

Anders Wilson Scoutkåren Tor 31 

Johan Bengtsson Scoutkåren Tor 32 

Annika Karlsson Tuve Scoutkår 15 

Liza Andersson Tuve Scoutkår 16 

Jenny Larsson Tynnereds Scoutkår 38 

Linus Stake Tynnereds Scoutkår 39 
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Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto
Projekt 0,0 -23,0 -23,0 0 -45 -45 0,0 -22,0 -22,0 0,0 0,0 0,0 1 267,0 -1 288,8 -21,8 0,0 -38,6 -38,6 
Projekt 1 - Profilering 1 -20,0 -20,0 -15 -15 -22,0 -22,0 0,0 -14,7 -14,7 -35,3 -35,3 
Projekt 2 - Hubbkårer 2 -3,0 -3,0 -30 -30 0,0 0,0 0,0 1 267,0 -1 274,1 -7,1 -3,3 -3,3 
Kanoterna 10,0 -5,0 5,0 12 -18 -6 14,1 -0,6 13,5 8,8 -4,8 4,1 9,2 -4,0 5,2 6,8 -1,6 5,2
Kragenäs 3 2 626,0 -2 624,0 2,0 842,5 -963 -120,5 613,0 -767,6 -150,6 104,7 -308,6 -204,0 2 649,1 -1 687,8 961,3 994,1 -890,9 103,2
Mandalay 25,0 -125,5 -100,5 0 -119 -119 0,0 -86,3 -86,3 20,5 -137,8 -117,3 0,0 -93,7 -93,7 4,9 -50,1 -45,2 
Scouternas Hus 0,0 -180,0 -180,0 0 -168 -168 0,0 -128,1 -128,1 0,0 -216,6 -216,6 0,0 -137,2 -137,2 0,0 -134,5 -134,5 
Egna arrangemang 4 94,9 -318,0 -223,1 30 -130 -100 21,70 -113,35 -91,7 11,5 -24,9 -13,4 40,8 -105,3 -64,5 15,9 -73,6 -57,7 
RUT 44,4 -120,0 -75,6 
Äventyret 40,0 -74,0 -34,0 
Arr. för spårare, upptäckare och äventyrare A 0,0 0,0
Hajk-DM 10,5 -17,0 -6,5 
Kårträffar, seminaruim/workshop m.fl. -45,0 -45,0 
Ledarhajk B 0,0 0,0
Scouternas stämma/Scoutforum -42,0 -42,0 
Ideella träffar -20,0 -20,0 
Kommunikation -20,0 -20,0 -20 -20 -17,5 -17,5 0,0 -11,8 -11,8 -7,9 -7,9 
Publika arrangemang -5,0 -5,0 -20 -20 0,0 0,0 0,0 -8,8 -8,8 -4,2 -4,2 10,0 -35,2 -25,2 
Utbildning 5 -37,5 -37,5 -63 -63 -1,0 -1,0 -2,8 -2,8 -3,1 -3,1 -1,1 -1,1 
Övrigt (inkl justeringar) 0,0 0,0 0,0 100 -100 0 0,0 0,0 0,0 2,9 -7,4 -6,4 100,0 -194,5 -93,9 
Gemensamma poster 1 575,0 -1 107,9 467,1 1 798,00 -1 335,00 463 1 786,2 -1 148,0 638,2 1 694,3 -934,2 760,1 1 597,3 -1 410,6 186,7 1 339,1 -994,7 344,4
Medlemsavgifter 6 280,0 280,0 280 280 284,9 284,9 273,5 273,5 260,7 260,7 237,9 237,9
Kommunbidrag Gbg 7 300,0 -250,0 50,0 525 -450 75 300,0 -250,0 50,0 300,0 -250,0 50,0 275,0 -283,4 -8,4 300,0 -250,0 50,0
Regionsbidrag 8 560,0 560,0 380 380 747,1 747,1 724,4 724,4 369,9 369,9 384,7 384,7
Räntor 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personal kansliet -612,9 -612,9 -655 -655 -491,9 -491,9 -460,6 -460,6 -541,8 -541,8 -355,0 -355,0 
Kanslikostnader -35,0 -35,0 -30 -30 299,16 -153,7 145,5 -43,4 -43,4 -137,1 -137,1 -25,8 -25,8 
Försäljning 35,0 -20,0 15,0 25 -20 5 155,0 -137,4 17,6 46,4 -53,2 -6,8 348,5 -308,8 39,7 60,2 -170,6 -110,4 
Bil -15,0 -15,0 0,0
Göteborgsscouterna stiftelse 9 400,0 400,0 580 580 0,0 350,0 350,0 341,5 341,5 350,0 350,0
Ekonomitjänst 10 -175,0 -175,0 -120 -120 -115,0 -115,0 -127,0 -127,0 -128,1 -128,1 -140,8 -140,8 
Distriktets ledning 0,0 -58,0 -58,0 0 -93 -93 0,0 -20,2 -20,2 0,0 -1,4 -1,4 0,0 -102,5 -102,5 0,0 -81,6 -81,6 
Distriktsmöte 0,0 -35 -35 -5,6 -5,6 0,0 -17,7 -17,7 -34,2 -34,2 
Distriktsråd 11, C 0,0 0,0 0,0
DSL gemensamma möten -12,0 -12,0 -12 -12 -5,4 -5,4 0,0 -6,5 -6,5 -7,5 -7,5 
DS möten och planering -16,0 -16,0 -16 -16 -9,3 -9,3 -4,8 -4,8 -14,2 -14,2 -15,7 -15,7 
DS till förfogande -30,0 -30,0 -30 -30 3,4 3,4 -64,1 -64,1 -24,2 -24,2 

Summa: 4 330,9 -4 503,9 -173,0 2 682,50 -2 974,00 -291,5 2 435,1 -2 304,7 134,3 1 842,7 -1 647,3 193,6 5 563,4 -4 849,0 620,5 2 370,8 -2 309,8 61,0

Uttag från arrangemangsreserv
Ledarhajk A 15,0 Återföringar

Nytt scoutarrangemang B 20,0 Återföra byggprojektfondering 2025 (152 050 kr) till löpande räkning
Distriktsråd C 75,0 Återföra 750 000 (konto 2026) till konto 2091 Balanserad vinst eller förlust

Annat 10,0
Äventyret 10 år 35,0

155,0

Not
Projekt 1 - Profilering 1 Vi avser fortsätta med att utveckla distriktets profil och profilering
Projekt 2 - Hubbkårer 2 Stöd till bildandet av hubbkår

Kragenäs 3 Emotser hög beläggning. Nollresultat pga. stor återhämtning av underhåll och mm. Kragenäs börjar arvodera viss personal under lägerveckorna.
Egna arrangemang 4 Vi lyfter in stöd till Scoutforum, lägger till en ledarhajk, budgeterar för seminaruier och ideellaträffar. Övriga arrangemang enl. respektive budget.

Uthyrning 5 HLR eller motsv. 5 kkr, Kragenäs 30.5 kkr, Mandalay 2 kkr
Medlemsavgifter 6 25 kr/rermin, samma medlemsantal som 2022

Kommunbidrag Gbg 7 Bidraget en uppskattning
Regionsbidrag 8 Bidraget en uppskattning

Göteborgsscouterna stiftelse 9 Bidrag på 400 kkr beslutat. Äskade 550 kkr: Mandalay 100 kkr, kanslipersonal 125 kkr, Scouternas Hus 125 kkr, arrangemang 150 kkr, distriktsråd 50 kkr
Ekonomitjänst 10 Ökade kostnader pga ändrad utförare mm. Kan omdisponeras.

Distriktsråd 11 Distriktsråd för att forma distriktets framtida verksamhet

Förklaring
Kommentarer och lite mer bakgrund (alla belopp i tusen kronor, kkr), budget 2023

Göteborgs scoutdistrikts budgetförslag 2023 - samt tidigare utfall och budget
Höststämman 2022 Not

Verkligt utfall 2019Verkligt utfall 2020Budget 2022 Verkligt utfall 2018Budget 2023 Verkligt utfall 2021
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Bilaga 1: Distriktsstyrelsens förslag på verksamhetsplan för 2023 

 

Hej scout och ledare i Göteborgs scoutdistrikt! 

Framför dig har du planen som beskriver det vi föreslår att göra i distriktet under 2023. Vi behåller det som 

funkar och är kul samtidigt som vi satsar på nya roliga arrangemang så vi kan mötas och få uppleva äventyr 

på nya sätt. Vi har aktiviteter i skogen och i stugor, inomhus, utomhus, på havet och på sjön, i storstan, på 

landet, ja lite överallt! 

Vi gör saker för ung som gammal, ibland i liten grupp och ibland med massa andra scouter - hoppas du hänger 

med!! 

Innehåll 

Mål för 2023 .............................................................................................................................................. 2 

Distriktet som helhet ............................................................................................................................. 2 

Arrangemang för Spårare, Upptäckare, Äventyrare ......................................................................... 2 

Äventyret ............................................................................................................................................. 2 

Arrangemang för utmanare och roverscouter .................................................................................. 3 

Hajk-DM ............................................................................................................................................... 3 

Ledarhajk ............................................................................................................................................ 3 

Övrigt ................................................................................................................................................... 3 

Generellt för arrangemang och aktiviteter ........................................................................................... 4 

Egendomar ............................................................................................................................................. 4 

Scouternas Hus .................................................................................................................................. 4 

Kragenäs och Kragenäs ledning ....................................................................................................... 5 

Kanoterna ........................................................................................................................................... 5 

Mandalay och Skeppsrådet ............................................................................................................... 5 

Utbildning, seminarier och workshops mm. ......................................................................................... 6 

Gemensam materiel .............................................................................................................................. 6 

Distriktsstyrelsen .................................................................................................................................... 6 

Distriktskansli ......................................................................................................................................... 8 

Appendix 1: Ordförande har ordet ............................................................................................................ 9 

Appendix 2: Göteborgs scoutdistrikts styrning ...................................................................................... 10 

Appendix 3: Vision, syfte, strategiska mål och arbetssätt .................................................................... 11 

Vision – den långsiktiga målsättningen med verksamheten ............................................................ 11 

Syfte – vad distriktets ska göra........................................................................................................... 11 

Distriktets strategiområden................................................................................................................. 11 

Våra arbetssätt ..................................................................................................................................... 11 
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Mål för 2023 

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 allmänna 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 

Betydande operativa mål för 2023 är: 

• Verka för att en nystarts/distrikts/hubb-kår startas 

• Fördjupa dialogen med distriktets kårer angående distriktets utveckling och framtid, ex. via distriktsråd 

• Ett nytt ledararrangemang i form av hajk eller motsvarande 

• Ett nytt arrangemang för spårare, upptäckare och äventyrare 

• Hög beläggning med anställda på Kragenäs 

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 

• 10 % fler utmanar- och roverscouter som deltar på distriktsstämmorna 

• Minst tre fysiska träffar på Scouternas Hus för distriktets medlemmar 

• Mer än ett arrangemang riktat till spårare, upptäckare och äventyrare 

Arrangemang för spårare, upptäckare, äventyrare 

Vi hoppas kunna starta ytterligare ett arrangemang riktat mot spårare, upptäckare, äventyrare som 

komplement till det redan populära ”Äventyret”. 

Indikator 

• Arrangemangsteamet kommer i gång 

• Arrangemanget genomförs 

Äventyret  

Gruppen genomför Äventyret med aktiviteter för spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare. 

År 2023 fyller Äventyret 10 år och målsättningen är att genomföra ett extra roligt och spännande ”Äventyret”. 

Indikatorer 

• Minst 50 % av distriktets kårer deltar i Äventyret 2023 
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Arrangemang för utmanare och roverscouter 

Distriktet har som uttalat mål att erbjuda aktiviteter för utmanare och roverscouter. Som en del i detta finns 

Rover- och Utmanarutskottet (RUT).  

Nedanstående är exempel på RUTs planerade aktiviteter för 2023: 

• Innebandynatta 

• Filmmys, julmys 

• Spelkväll, grillkväll 

• GöteborgsRuset 

• Scoutbalen 

• Prison Island 

• Ett samarbete med ”Lilla klumpen” 

• Utmanar-introduktion 

• Och annat kul! 

Indikatorer 

• Minst fyra aktiviteter under året för utmanare och roverscouter 

• Generellt ökat antal deltagare på arrangemangen 

• Antal kårer som finns representerade som deltagare ökar 

Hajk-DM 

Hajk-DM är ett arrangemang som riktar sig till utmanare, roverscouter och ledare.  

Målsättningen för 2023 är att genomföra Hajk-DM på ”klassiskt” vis. 

Indikatorer 

• Antal lag som deltar ökar med 20 % 

• Antal kårer som finns representerade ökar med 20 % 

Ledarhajk  

Målet är att arrangera minst ett flerdags ”outdoor-arrangemang” som är riktat till ledare. 

Indikator 

• Mellan 10 och 15 deltagare från minst tre kårer 

Övrigt 

Under 2023 kan ytterligare arrangemang, aktiviteter och initiativ tillkomma. 

Exempel är 

• Samverka kring resa till och deltagande i Scoutforum 

• Arrangera och utveckla konceptet kring distriktsstämmor för att möjliggöra att fler deltar 
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• Arrangera distriktsråd = en ”distriktskonferens” med ex. två representanter från alla kårerna samt 

ideellt engagerade i distriktet m.fl. 

Generellt för arrangemang och aktiviteter 

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

Arrangemangsverksamheten 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 2023 är att 

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

• Öka interaktion och samarbete mellan grupperna och distriktskansliet 

• Skapa nya konstellationer för de nya arrangemangen som föreslås 

Indikator 

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

Egendomar 

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

Egendomarna där distriktet driver verksamhet skall bidra till ett mervärde för medlemmarna och de skall vara 

lätta 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.  

OBS: Vi har medvetet inte tagit med målet att verka för att utbildningar, möten och arrangemang mm. förläggs 

till just Scouternas Hus pga. begränsningar i antal man kan vistas i rummen. 

Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2023: 

• Verka för att alla känner till Scouternas Hus 

• Verka för att distriktets ideella grupper ser Scouternas Hus som en naturlig mötesplats för möten 

• Verka för att distriktets medlemmar känner till scoutshopen på Scouternas Hus 

Indikatorer 

• Minst tre besök i scoutshopen på Scouternas Hus per vecka 

• Mötesrummen bokade två ggr/vecka för distriktsverksamhet under terminstid 

• Sex distriktsaktiviteter förlagda till Scouternas Hus per år 

• Någon från 25 % av distriktets kårer har besökt Scouternas Hus under året 
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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 2023: 

• Under 2023 planerar Kragenäs för att hålla lägerängarna öppna under långhelgerna i maj och juni samt 

under sommarlovet. Under vecka 30 och 31 blir det extra mycket service på anläggningen med bland 

annat program, mat, kiosk, och café! 

• Kragenäs kommer också att arbeta med att förbereda inför regionslägret 2024 och med infrastrukturen 

på området 

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 2023: 

• 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 

• Två nya kårer bokar kanoterna 

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 2023: 

• Genomföra arrangemangsseglingar på Mandalay 

• Verka för att bredda nyttjandet av Mandalay 

• Synliggöra att Mandalay är en del av Göteborgs scoutdistrikt 
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Indikatorer 

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

• Genomföra minst lika många arrangemangsseglingar som fg. år. 

Utbildning, seminarier och workshops mm. 

Distriktets skall genom stöttning och samarbeten med samverkansorganisationer underlätta för distriktets 

medlemmar att utbilda och utveckla sig. Dessa ska i huvudsak samordnas av kansliet. 

Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2023: 

• Genomför egna seminarier och kårträffar 

• Arrangerar utbildningar i egen regi, ex. HLR 

Indikatorer 

• Två kårträff per termin 

• Minst två seminarier/workshops per termin 

• Minst två utbildningar i egen regi 

• Minst ett arrangemang per termin för ideellt engagerade inom distriktet 

• Minst en träff mellan kansliet och de ideella grupperna inom distriktet 

Gemensam materiel 

Distriktet har en del materiel som kan nyttjas av våra arbetsgrupper och kårer. Utnyttjandet är fn. ganska 

begränsat. 

Nedanstående är exempel på initiativ som vi avser driva under 2023: 

• Utvärdera behov och önskemål gällande gemensamt materiel 

Indikator 

• Dialog har förts med distriktets kårer gällande arrangemangsmaterial 

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, men en annat viktig uppgift är kanalisera och katalysera fler och nya arrangemang 

och aktiviteter i distriktet. Styrelsen föreslår följande prioriterade områden för distriktsstyrelsen att jobba med 

under 2023: 

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 

• Stötta bildande av en hubbkår i distriktets geografiska område 
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• Öka distriktets synlighet och interaktion med medlemmar och kårer 

• Arbeta med systematisk statistikuppföljning för distriktets aktiviteter 

• Initiera tätare dialog med distriktets kårer angående distriktets utveckling och framtid, ex. genom 

distriktsråd 

Långsiktiga mål: (3–5 år) 

• Fokusera på att utveckla en stark och aktiv mötesplats 

• Utveckla lägerverksamheten på Kragenäs 

• Utveckla distriktets organisation och verksamhet 

• Utveckla mötesplatsen Scouternas Hus 

• Fokusera på att fler deltar i distriktets verksamhet 

Indikator 

• Uppdaterat avtal gällande bokföring mm. 

• Medarbetarsamtalen visar på god arbetsledning 

• En dedikerad aktivitet med fokus på distriktets utveckling och framtid 
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Distriktskansli 

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

verksamhetsdelar. 

Väsentliga uppgifter för kansliet är att: 

• Stötta ideella grupper och råd 

• Driva distriktets löpande verksamhet (scoutshop, Scouternas Hus, informationsspridning, stötta 

distriktsstyrelsen mm.) 

• Driva delar av distriktets arrangemang 

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 

• Regelbunden uppföljning av vilka som deltar i distriktets verksamhet 

• Stötta den planerade hubbkåren 

 

Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2023: 

• 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 

• Antalet deltagare på utbildning, seminarier och workshops mm. når upp till satta mål 

• Förd statistik över deltagande på arrangemang mm. är komplett 
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Appendix 1: Ordförande har ordet 

Styrelsen för Göteborgs scoutdistrikt fortsätter att arbeta med den vision och syfte för distriktet som mejslades 

fram i föregående verksamhetsplan, där 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.  

Verksamhetsplanen för 2023 bygger 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 2023 är, utöver styrning för distriktsstyrelsen och övriga aktiva i distriktet, 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.  

Vi har flera ovanliga år bakom oss, och det finns även framöver viss osäkerhet. Vi går sannolikt mot bistrare 

ekonomiska tider vilket kommer påverka vad vi kan åstadkomma i distriktet. 

Vidare styrs till en del vad vi kan genomföra i distriktet på hur många vi är som engagerar oss. Vår 

ambitionsnivå för 2023 är på ungefär samma nivå som 2022 men med några spännande förslag på nya 

aktiviteter! Blir vi några till som engagerar oss, ex. i distriktsstyrelsen eller i arrangemangsteam ökar 

sannolikheten att kan vi driva ännu några projekt och idéer. 

 

 

Anders Wilson 

distriktsordförande 
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Appendix 2: Göteborgs scoutdistrikts 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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Appendix 3: Vision, syfte, 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 skall 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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Proposition  Göteborgs scoutdistrikt 

 

 

sida 1 av 1 

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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Distriktsstämma hösten 2022 
Datum: 2022-10-23 


Plats: Landvetter Kulturhus, Guldsmedsplatsen 1, 438 32 Landvetter 


Protokoll 


Distriktsordförande Anders Wilson hälsade alla välkomna och öppnade stämman. 


1. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer 


a. Val av mötesordförande 


Stämman beslutade:  
Att välja Ellen Björnhage, Långedrags sjöscoutkår och Jakob Revellé, Hvitfeldts scoutkår till 
mötesordförande.  


Till stämmosekreterare har distriktsstyrelsen utsett David Wackerberg, Scoutkåren Göta Lejon. 


b. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 


Stämman beslutade:  
Att välja Nils Lagnemo, Långängen scoutkår och Jenny Larsson, Tynnered scoutkår. 


c. Val av ev. övriga mötesfunktionärer 
Inga övriga mötesfunktionärer valdes. 


2. Fastställande av röstlängd 


Stämman beslutade:  
Att fastställa röstlängden till 45 ombud från 18 scoutkårer. 


31% av deltagarna på stämman är yngre än 26 år. 


Röstlängd redovisas i bilaga 1. 


3. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats 
Datum för stämman kommunicerades första gången den 23 november 2021. Datumet har även 
funnits med i den kalender som skickades ut till kårerna under vecka 51 2021. Den 23 augusti 
skickades en kallelse till alla ordföranden och postmottagare i kårerna via mail. Handlingarna 
inför stämman publicerades på hemsidan (www.gbgscout.se) den 2 oktober 2022.  


Enligt Göteborgs scoutdistrikts stadgar § 5 ska en kallelse finnas kårerna tillhanda två månader före stämman 
och handlingarna ska vara kårerna tillhanda senast tre veckor före stämman. 


Stämman beslutade: 
Att stämman är behörigen sammankallad.  


4. Fastställande av föredragningslista 


Stämman beslutade: 
Att fastställa föredragningslistan. 
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5. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det 


närmast följande verksamhetsåret 
Anders Wilson, distriktsordförande, föredrog verksamhetsplanen och budget för 2023. 


Jenny Irwert, sammankallande, Albin Brovina och Jan Månsson föredrog valberedningens 
förslag. 


Stämman beslutade: 
Att ajournera stämman till kl. 12.00. 


Att återuppta stämman.  


Att besluta om verksamhetsplanen före budget och medlemsavgift. 


Att behandla tilläggsyrkanden på budget före punkten fastställande av medlemsavgift och därefter 
besluta om den justerade budgeten. 


a. Medlemsavgift för 2023 


Yrkande från distriktsstyrelsen: 
Att fastställa medlemsavgiften för 2023 till 35/termin. 


Yrkande från Jenny Irwert och Nils Lagnemo, båda Långängens scoutkår: 
Att medlemsavgiften kvarstår på 25 kr medlem/termin. 


Mattias Nilson Hjälteby sjöscoutkår: 
Att medlemsavgiften ändras till 30 kr medlem/termin. 


Stämman beslutade: 
Att fastställa röstlängden till 44 ombud 18 kårer. 


Att medlemsavgiften kvarstår på 25 kr medlem/termin. 


b. Verksamhetsplan för 2023  


Stämman beslutade: 
Att fastställa verksamhetsplanen för 2023. 


Då beslutsordningen var bruten fattades ovanstående beslut av 45 ombud från 18 kårer. 


Verksamhetsplanen redovisas i bilaga 2. 


c. Budget för 2023 


Yrkande från distriktsstyrelsen: 
Att fastställa budgeten för 2023. 


Yrkande från Jenny Irwert och Nils Lagnemo, båda Långängens scoutkår: 
Att använda 120 000 kr från Arrangemangsreserv, konto 2027, för nysatsningar inom 
arrangemang och ta bort dessa från budget. 


Att återföra byggprojektfondering, 152 050 kr, konto 2025, till löpande räkning. 


Yrkande från Oscar Forsell, Emma Palm och Charlott Blomster, samtliga Backa 
scoutkår: 
Att använda 35 000 kr från Arrangemangsreserv, konto 2027, för Äventyret 10-årsjubileum 
för att kunna hyra Bohus fästning. 
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Stämman beslutade:  


Att använda 120 000 kr från Arrangemangsreserv, konto 2027, för nysatsningar inom 
arrangemang och ta bort dessa från budget. 


Att återföra byggprojektfondering, 152 050kr, konto 2025, till löpande räkning. 


Då beslutsordningen var bruten fattades ovanstående beslut av 45 ombud från 18 kårer. 


Att justera röstlängden till 42 ombud från 17 kårer. 


Att fastställa budgeten för 2023 med ovanstående ändringar. 


Budget redovisas i bilaga 3. 


6. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman 


a. Motioner 
Inga motioner fanns att behandla. 


b. Proposition 1: Återförande av avsatta medel  


Stämman beslutade: 
Att återföra 750 000 kr (konto 2026) till konto 2091 Balanserad vinst eller förlust. 


Propositionen finns i redovisad i bilaga 4. 


7. Val av distriktsordförande och en eller två vice distriktsordförande 


a. Val av distriktsordförande 


Stämman beslutade: 
Att välja Anders Wilson, Scoutkåren Tor, till distriktsordförande för 2023. 


b. Val av en eller två vice distriktsordförande 


Stämman beslutade: 
Att välja Lisa Wackerberg, Scoutkåren Göta Lejon, till vice distriktsordförande för 2023. 


8. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen 


Stämman beslutade  
Att välja Louise Blixt, Sisjö scoutkår, Johan Holst, Göteborgs sjöscoutkår och Kerstin Lundqvist, 
Kärna scoutkår till ledamöter i distriktsstyrelsen för 2023 och 2024. 


Att välja Mårten Ahlstrand, Masthugget Majorna scoutkår och Anna-Karin Wärn, Göta scoutkår 
till suppleanter i distriktsstyrelsen för 2023. 


Caroline Duell, Bohus scoutkår, Jeanette Hallin, Landvetter scoutkår och Rickard Heed, Långedrags sjöscoutkår 
är sedan tidigare invalda som ledamöter för 2023. 


9. Val av revisorer och revisorssuppleanter 


Stämman beslutade: 
Att välja Anna Margitin Blomberg, Lärjedalen/Hjällbo scoutkår och Martin Viberg, Backa 
scoutkår till revisorer att granska 2023 års verksamhet.  
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Att välja Ulf Andersson, Porthälla scoutkår och Therese Fränberg, Björkekärrs scoutkår till 
revisorssuppleanter att granska 2023 års verksamhet. 


10. Val av sammankallande och övriga ledamöter i distriktsstämmans 


valberedning  
Stämman beslutade: 


Att välja Albin Brovina, Lärjedalen/Hjällbo scoutkår, Jenny Martinsson, Scoutkåren Tor och Jan 
Månsson, Kungälvs scoutkår till ledamöter i valberedningen för 2023.  


Att utse Albin Brovina, Lärjedalen/Hjällbo scoutkår till sammankallande. 


Att uppdra åt valberedningen att efter behov utöka sitt eget antal med lämpliga personer. 


11. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden behandlades på stämman. 


12. Stämmans avslutande 
Distriktsordförande Anders Wilson tackade presidiet och avslutade därefter stämman. 


 


 


David Wackerberg 
    


David Wackerberg 
Mötessekreterare 


 


Justeras: 


 


Ellen Björnhage   Jakob Revellé 
        


Ellen Björnhage   Jakob Revellé 
Mötesordförande   Mötesordförande    
 
 


Nils Lagnemo   Jenny Larsson 
        


Nils Lagnemo   Jenny Larsson 
Protokollsjusterare   Protokollsjusterare 


Detta protokoll är signerat digitalt  
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Förteckning över bilagor  


Bilaga 1 – Röstlängd  


Bilaga 2 – Verksamhetsplan 


Bilaga 3 – Budget (uppdaterad) 


Bilaga 4 – Proposition 1: Återförande av avsatta medel 
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Röstlängd Distriktsstämma 2022-10-23 


Namn Kår Nummer 


Charlott Blomster Backa scoutkår 21 


Linnea Eriksson Backa scoutkår 18 


Melinda Hinder Backa scoutkår 19 


Molly Dahlbäck Backa scoutkår 22 


Oscar Forsell Backa scoutkår 20 


Emma Palm Backa scoutkår 17 


William Chrisstensen Ahl Björkekärrs Scoutkår 35 


Terese Fränberg Björkekärrs Scoutkår 34 


Anna-Märta Lindgren Landvetter Scoutkår 1 


Josefin Gustafsson Hjälteby Sjöscoutkår 46 


Mattias Nilsson Hjälteby Sjöscoutkår 45 


Peter Elvesson Hjälteby Sjöscoutkår 44 


Alexandra Riski Wiklund Härryda Scoutkår 30 


Lotta Rydberg Härryda Scoutkår 29 


Robin Giesler Högsbotorps Scoutkår 36 


Krister Samuelsson Högsbotorps Scoutkår 37 


Annie Olsson Järnbrotts scoutkår 25 


Maria Larsson Järnbrotts scoutkår 23 


Marcus Andersson Järnbrotts scoutkår 24 


Kerstin Lundqvist Kärna Scoutkår 41 


Jerker Jonsson Kärna Scoutkår 10 


Björn Carlsson Kärna Scoutkår 11 


Carin Gerefalk Kärna Scoutkår 42 


Gunilla Lundqvist  Landvetter Scoutkår 2 


Karl Thorén Landvetter Scoutkår 3 


Kristian Wannheden Landvetter Scoutkår 4 


Jenny Irwert Långängens Scoutkår 13 


Nils Lagnemo Långängens Scoutkår 14 


Albin Brovina Lärjedalen/Hjällbo scoutkår 33 


Mårten Ahlstrand Masthugget Majornas Scoutkår 40 


Nicke Hellman Mölndals Scoutkår 12 


Christian Karlsson Porthälla Scoutkår 6 


Elias Iremark Porthälla Scoutkår 9 


Kjell Hellgren Porthälla Scoutkår 7 







Röstlängd  Göteborgs scoutdistrikt 


 


 


sida 2 av 2 


Lina Marmin Porthälla Scoutkår 5 


Moa Marmin Porthälla Scoutkår 8 


Lisa Wackerberg Scoutkåren Göta Lejon 28 


David Wackerberg Scoutkåren Göta Lejon 27 


Erik Bäck Scoutkåren Göta Lejon 28 


Anders Wilson Scoutkåren Tor 31 


Johan Bengtsson Scoutkåren Tor 32 


Annika Karlsson Tuve Scoutkår 15 


Liza Andersson Tuve Scoutkår 16 


Jenny Larsson Tynnereds Scoutkår 38 


Linus Stake Tynnereds Scoutkår 39 


 







Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto
Projekt 0,0 -23,0 -23,0 0 -45 -45 0,0 -22,0 -22,0 0,0 0,0 0,0 1 267,0 -1 288,8 -21,8 0,0 -38,6 -38,6 
Projekt 1 - Profilering 1 -20,0 -20,0 -15 -15 -22,0 -22,0 0,0 -14,7 -14,7 -35,3 -35,3 
Projekt 2 - Hubbkårer 2 -3,0 -3,0 -30 -30 0,0 0,0 0,0 1 267,0 -1 274,1 -7,1 -3,3 -3,3 
Kanoterna 10,0 -5,0 5,0 12 -18 -6 14,1 -0,6 13,5 8,8 -4,8 4,1 9,2 -4,0 5,2 6,8 -1,6 5,2
Kragenäs 3 2 626,0 -2 624,0 2,0 842,5 -963 -120,5 613,0 -767,6 -150,6 104,7 -308,6 -204,0 2 649,1 -1 687,8 961,3 994,1 -890,9 103,2
Mandalay 25,0 -125,5 -100,5 0 -119 -119 0,0 -86,3 -86,3 20,5 -137,8 -117,3 0,0 -93,7 -93,7 4,9 -50,1 -45,2 
Scouternas Hus 0,0 -180,0 -180,0 0 -168 -168 0,0 -128,1 -128,1 0,0 -216,6 -216,6 0,0 -137,2 -137,2 0,0 -134,5 -134,5 
Egna arrangemang 4 94,9 -318,0 -223,1 30 -130 -100 21,70 -113,35 -91,7 11,5 -24,9 -13,4 40,8 -105,3 -64,5 15,9 -73,6 -57,7 
RUT 44,4 -120,0 -75,6 
Äventyret 40,0 -74,0 -34,0 
Arr. för spårare, upptäckare och äventyrare A 0,0 0,0
Hajk-DM 10,5 -17,0 -6,5 
Kårträffar, seminaruim/workshop m.fl. -45,0 -45,0 
Ledarhajk B 0,0 0,0
Scouternas stämma/Scoutforum -42,0 -42,0 
Ideella träffar -20,0 -20,0 
Kommunikation -20,0 -20,0 -20 -20 -17,5 -17,5 0,0 -11,8 -11,8 -7,9 -7,9 
Publika arrangemang -5,0 -5,0 -20 -20 0,0 0,0 0,0 -8,8 -8,8 -4,2 -4,2 10,0 -35,2 -25,2 
Utbildning 5 -37,5 -37,5 -63 -63 -1,0 -1,0 -2,8 -2,8 -3,1 -3,1 -1,1 -1,1 
Övrigt (inkl justeringar) 0,0 0,0 0,0 100 -100 0 0,0 0,0 0,0 2,9 -7,4 -6,4 100,0 -194,5 -93,9 
Gemensamma poster 1 575,0 -1 107,9 467,1 1 798,00 -1 335,00 463 1 786,2 -1 148,0 638,2 1 694,3 -934,2 760,1 1 597,3 -1 410,6 186,7 1 339,1 -994,7 344,4
Medlemsavgifter 6 280,0 280,0 280 280 284,9 284,9 273,5 273,5 260,7 260,7 237,9 237,9
Kommunbidrag Gbg 7 300,0 -250,0 50,0 525 -450 75 300,0 -250,0 50,0 300,0 -250,0 50,0 275,0 -283,4 -8,4 300,0 -250,0 50,0
Regionsbidrag 8 560,0 560,0 380 380 747,1 747,1 724,4 724,4 369,9 369,9 384,7 384,7
Räntor 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personal kansliet -612,9 -612,9 -655 -655 -491,9 -491,9 -460,6 -460,6 -541,8 -541,8 -355,0 -355,0 
Kanslikostnader -35,0 -35,0 -30 -30 299,16 -153,7 145,5 -43,4 -43,4 -137,1 -137,1 -25,8 -25,8 
Försäljning 35,0 -20,0 15,0 25 -20 5 155,0 -137,4 17,6 46,4 -53,2 -6,8 348,5 -308,8 39,7 60,2 -170,6 -110,4 
Bil -15,0 -15,0 0,0
Göteborgsscouterna stiftelse 9 400,0 400,0 580 580 0,0 350,0 350,0 341,5 341,5 350,0 350,0
Ekonomitjänst 10 -175,0 -175,0 -120 -120 -115,0 -115,0 -127,0 -127,0 -128,1 -128,1 -140,8 -140,8 
Distriktets ledning 0,0 -58,0 -58,0 0 -93 -93 0,0 -20,2 -20,2 0,0 -1,4 -1,4 0,0 -102,5 -102,5 0,0 -81,6 -81,6 
Distriktsmöte 0,0 -35 -35 -5,6 -5,6 0,0 -17,7 -17,7 -34,2 -34,2 
Distriktsråd 11, C 0,0 0,0 0,0
DSL gemensamma möten -12,0 -12,0 -12 -12 -5,4 -5,4 0,0 -6,5 -6,5 -7,5 -7,5 
DS möten och planering -16,0 -16,0 -16 -16 -9,3 -9,3 -4,8 -4,8 -14,2 -14,2 -15,7 -15,7 
DS till förfogande -30,0 -30,0 -30 -30 3,4 3,4 -64,1 -64,1 -24,2 -24,2 


Summa: 4 330,9 -4 503,9 -173,0 2 682,50 -2 974,00 -291,5 2 435,1 -2 304,7 134,3 1 842,7 -1 647,3 193,6 5 563,4 -4 849,0 620,5 2 370,8 -2 309,8 61,0


Uttag från arrangemangsreserv
Ledarhajk A 15,0 Återföringar


Nytt scoutarrangemang B 20,0 Återföra byggprojektfondering 2025 (152 050 kr) till löpande räkning
Distriktsråd C 75,0 Återföra 750 000 (konto 2026) till konto 2091 Balanserad vinst eller förlust


Annat 10,0
Äventyret 10 år 35,0


155,0


Not
Projekt 1 - Profilering 1 Vi avser fortsätta med att utveckla distriktets profil och profilering
Projekt 2 - Hubbkårer 2 Stöd till bildandet av hubbkår


Kragenäs 3 Emotser hög beläggning. Nollresultat pga. stor återhämtning av underhåll och mm. Kragenäs börjar arvodera viss personal under lägerveckorna.
Egna arrangemang 4 Vi lyfter in stöd till Scoutforum, lägger till en ledarhajk, budgeterar för seminaruier och ideellaträffar. Övriga arrangemang enl. respektive budget.


Uthyrning 5 HLR eller motsv. 5 kkr, Kragenäs 30.5 kkr, Mandalay 2 kkr
Medlemsavgifter 6 25 kr/rermin, samma medlemsantal som 2022


Kommunbidrag Gbg 7 Bidraget en uppskattning
Regionsbidrag 8 Bidraget en uppskattning


Göteborgsscouterna stiftelse 9 Bidrag på 400 kkr beslutat. Äskade 550 kkr: Mandalay 100 kkr, kanslipersonal 125 kkr, Scouternas Hus 125 kkr, arrangemang 150 kkr, distriktsråd 50 kkr
Ekonomitjänst 10 Ökade kostnader pga ändrad utförare mm. Kan omdisponeras.


Distriktsråd 11 Distriktsråd för att forma distriktets framtida verksamhet


Förklaring
Kommentarer och lite mer bakgrund (alla belopp i tusen kronor, kkr), budget 2023


Göteborgs scoutdistrikts budgetförslag 2023 - samt tidigare utfall och budget
Höststämman 2022 Not


Verkligt utfall 2019Verkligt utfall 2020Budget 2022 Verkligt utfall 2018Budget 2023 Verkligt utfall 2021
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Bilaga 1: Distriktsstyrelsens förslag på verksamhetsplan för 2023 


 


Hej scout och ledare i Göteborgs scoutdistrikt! 


Framför dig har du planen som beskriver det vi föreslår att göra i distriktet under 2023. Vi behåller det som 


funkar och är kul samtidigt som vi satsar på nya roliga arrangemang så vi kan mötas och få uppleva äventyr 


på nya sätt. Vi har aktiviteter i skogen och i stugor, inomhus, utomhus, på havet och på sjön, i storstan, på 


landet, ja lite överallt! 


Vi gör saker för ung som gammal, ibland i liten grupp och ibland med massa andra scouter - hoppas du hänger 


med!! 


Innehåll 
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Våra arbetssätt ..................................................................................................................................... 11 







   
 


sida 2   
 


 


Mål för 2023 


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 allmänna 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 


Betydande operativa mål för 2023 är: 


• Verka för att en nystarts/distrikts/hubb-kår startas 


• Fördjupa dialogen med distriktets kårer angående distriktets utveckling och framtid, ex. via distriktsråd 


• Ett nytt ledararrangemang i form av hajk eller motsvarande 


• Ett nytt arrangemang för spårare, upptäckare och äventyrare 


• Hög beläggning med anställda på Kragenäs 


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 


• 10 % fler utmanar- och roverscouter som deltar på distriktsstämmorna 


• Minst tre fysiska träffar på Scouternas Hus för distriktets medlemmar 


• Mer än ett arrangemang riktat till spårare, upptäckare och äventyrare 


Arrangemang för spårare, upptäckare, äventyrare 


Vi hoppas kunna starta ytterligare ett arrangemang riktat mot spårare, upptäckare, äventyrare som 


komplement till det redan populära ”Äventyret”. 


Indikator 


• Arrangemangsteamet kommer i gång 


• Arrangemanget genomförs 


Äventyret  


Gruppen genomför Äventyret med aktiviteter för spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare. 


År 2023 fyller Äventyret 10 år och målsättningen är att genomföra ett extra roligt och spännande ”Äventyret”. 


Indikatorer 


• Minst 50 % av distriktets kårer deltar i Äventyret 2023 
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Arrangemang för utmanare och roverscouter 


Distriktet har som uttalat mål att erbjuda aktiviteter för utmanare och roverscouter. Som en del i detta finns 


Rover- och Utmanarutskottet (RUT).  


Nedanstående är exempel på RUTs planerade aktiviteter för 2023: 


• Innebandynatta 


• Filmmys, julmys 


• Spelkväll, grillkväll 


• GöteborgsRuset 


• Scoutbalen 


• Prison Island 


• Ett samarbete med ”Lilla klumpen” 


• Utmanar-introduktion 


• Och annat kul! 


Indikatorer 


• Minst fyra aktiviteter under året för utmanare och roverscouter 


• Generellt ökat antal deltagare på arrangemangen 


• Antal kårer som finns representerade som deltagare ökar 


Hajk-DM 


Hajk-DM är ett arrangemang som riktar sig till utmanare, roverscouter och ledare.  


Målsättningen för 2023 är att genomföra Hajk-DM på ”klassiskt” vis. 


Indikatorer 


• Antal lag som deltar ökar med 20 % 


• Antal kårer som finns representerade ökar med 20 % 


Ledarhajk  


Målet är att arrangera minst ett flerdags ”outdoor-arrangemang” som är riktat till ledare. 


Indikator 


• Mellan 10 och 15 deltagare från minst tre kårer 


Övrigt 


Under 2023 kan ytterligare arrangemang, aktiviteter och initiativ tillkomma. 


Exempel är 


• Samverka kring resa till och deltagande i Scoutforum 


• Arrangera och utveckla konceptet kring distriktsstämmor för att möjliggöra att fler deltar 
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• Arrangera distriktsråd = en ”distriktskonferens” med ex. två representanter från alla kårerna samt 


ideellt engagerade i distriktet m.fl. 


Generellt för arrangemang och aktiviteter 


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


Arrangemangsverksamheten 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 2023 är att 


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


• Öka interaktion och samarbete mellan grupperna och distriktskansliet 


• Skapa nya konstellationer för de nya arrangemangen som föreslås 


Indikator 


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


Egendomar 


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


Egendomarna där distriktet driver verksamhet skall bidra till ett mervärde för medlemmarna och de skall vara 


lätta 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.  


OBS: Vi har medvetet inte tagit med målet att verka för att utbildningar, möten och arrangemang mm. förläggs 


till just Scouternas Hus pga. begränsningar i antal man kan vistas i rummen. 


Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2023: 


• Verka för att alla känner till Scouternas Hus 


• Verka för att distriktets ideella grupper ser Scouternas Hus som en naturlig mötesplats för möten 


• Verka för att distriktets medlemmar känner till scoutshopen på Scouternas Hus 


Indikatorer 


• Minst tre besök i scoutshopen på Scouternas Hus per vecka 


• Mötesrummen bokade två ggr/vecka för distriktsverksamhet under terminstid 


• Sex distriktsaktiviteter förlagda till Scouternas Hus per år 


• Någon från 25 % av distriktets kårer har besökt Scouternas Hus under året 
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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 2023: 


• Under 2023 planerar Kragenäs för att hålla lägerängarna öppna under långhelgerna i maj och juni samt 


under sommarlovet. Under vecka 30 och 31 blir det extra mycket service på anläggningen med bland 


annat program, mat, kiosk, och café! 


• Kragenäs kommer också att arbeta med att förbereda inför regionslägret 2024 och med infrastrukturen 


på området 


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 2023: 


• 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 


• Två nya kårer bokar kanoterna 


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 2023: 


• Genomföra arrangemangsseglingar på Mandalay 


• Verka för att bredda nyttjandet av Mandalay 


• Synliggöra att Mandalay är en del av Göteborgs scoutdistrikt 
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Indikatorer 


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


• Genomföra minst lika många arrangemangsseglingar som fg. år. 


Utbildning, seminarier och workshops mm. 


Distriktets skall genom stöttning och samarbeten med samverkansorganisationer underlätta för distriktets 


medlemmar att utbilda och utveckla sig. Dessa ska i huvudsak samordnas av kansliet. 


Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2023: 


• Genomför egna seminarier och kårträffar 


• Arrangerar utbildningar i egen regi, ex. HLR 


Indikatorer 


• Två kårträff per termin 


• Minst två seminarier/workshops per termin 


• Minst två utbildningar i egen regi 


• Minst ett arrangemang per termin för ideellt engagerade inom distriktet 


• Minst en träff mellan kansliet och de ideella grupperna inom distriktet 


Gemensam materiel 


Distriktet har en del materiel som kan nyttjas av våra arbetsgrupper och kårer. Utnyttjandet är fn. ganska 


begränsat. 


Nedanstående är exempel på initiativ som vi avser driva under 2023: 


• Utvärdera behov och önskemål gällande gemensamt materiel 


Indikator 


• Dialog har förts med distriktets kårer gällande arrangemangsmaterial 


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, men en annat viktig uppgift är kanalisera och katalysera fler och nya arrangemang 


och aktiviteter i distriktet. Styrelsen föreslår följande prioriterade områden för distriktsstyrelsen att jobba med 


under 2023: 


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 


• Stötta bildande av en hubbkår i distriktets geografiska område 
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• Öka distriktets synlighet och interaktion med medlemmar och kårer 


• Arbeta med systematisk statistikuppföljning för distriktets aktiviteter 


• Initiera tätare dialog med distriktets kårer angående distriktets utveckling och framtid, ex. genom 


distriktsråd 


Långsiktiga mål: (3–5 år) 


• Fokusera på att utveckla en stark och aktiv mötesplats 


• Utveckla lägerverksamheten på Kragenäs 


• Utveckla distriktets organisation och verksamhet 


• Utveckla mötesplatsen Scouternas Hus 


• Fokusera på att fler deltar i distriktets verksamhet 


Indikator 


• Uppdaterat avtal gällande bokföring mm. 


• Medarbetarsamtalen visar på god arbetsledning 


• En dedikerad aktivitet med fokus på distriktets utveckling och framtid 
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Distriktskansli 


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


verksamhetsdelar. 


Väsentliga uppgifter för kansliet är att: 


• Stötta ideella grupper och råd 


• Driva distriktets löpande verksamhet (scoutshop, Scouternas Hus, informationsspridning, stötta 


distriktsstyrelsen mm.) 


• Driva delar av distriktets arrangemang 


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 


• Regelbunden uppföljning av vilka som deltar i distriktets verksamhet 


• Stötta den planerade hubbkåren 


 


Nedanstående är exempel på aktiviteter som vi avser driva under 2023: 


• 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 


• Antalet deltagare på utbildning, seminarier och workshops mm. når upp till satta mål 


• Förd statistik över deltagande på arrangemang mm. är komplett 
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Appendix 1: Ordförande har ordet 


Styrelsen för Göteborgs scoutdistrikt fortsätter att arbeta med den vision och syfte för distriktet som mejslades 


fram i föregående verksamhetsplan, där 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.  


Verksamhetsplanen för 2023 bygger 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 2023 är, utöver styrning för distriktsstyrelsen och övriga aktiva i distriktet, 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.  


Vi har flera ovanliga år bakom oss, och det finns även framöver viss osäkerhet. Vi går sannolikt mot bistrare 


ekonomiska tider vilket kommer påverka vad vi kan åstadkomma i distriktet. 


Vidare styrs till en del vad vi kan genomföra i distriktet på hur många vi är som engagerar oss. Vår 


ambitionsnivå för 2023 är på ungefär samma nivå som 2022 men med några spännande förslag på nya 


aktiviteter! Blir vi några till som engagerar oss, ex. i distriktsstyrelsen eller i arrangemangsteam ökar 


sannolikheten att kan vi driva ännu några projekt och idéer. 


 


 


Anders Wilson 


distriktsordförande 
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Appendix 2: Göteborgs scoutdistrikts 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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Appendix 3: Vision, syfte, 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 skall 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 







Proposition  Göteborgs scoutdistrikt 
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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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