
   
FÖREDRAGNINGSLISTA VID DISTRIKTSSTÄMMA  
7 mars, 2020 
 

1. Öppnande  

2. Val av ordförande för stämman  

3. Val av sekreterare för stämman  

4. Justering av röstlängden  

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 

6. Fråga om stämman behörigen sammankallats  

7. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 2019 samt resultaträkning, 

balansräkning och revisionsberättelser (Verksamhetsrevisorer och ekonomiska revisorer)  

8. Fråga om fastställande av verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt 

om beviljande av ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter för det närmast 

föregående verksamhetsåret  

9. Beslut med anledning av distriktets resultat enligt fastställd balansräkning  

10. Fastställande av verksamhetsplan 2020-2021 

11. Fastställande av budget 2020 samt medlemsavgifter 2021 och preliminär budget 2021 

12. Distriktets motioner och propositioner  

13. Fastställande av policyer 

14. Val av distriktsordförande samt vice distriktsordförande  

15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

16. Val av verksamhetsrevisorer  

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter  

18. Val av valberedning 

19. Avslutning  

 
Alla delegater förutsätts ha tagit del av stämmohandlingarna innan stämman.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandatfördelning Distriktstämma 2019 



   
 

§ 8.5 Distriktsstämmans sammansättning Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med minst fem 

medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. 

Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående 

kalenderår. Siffror inom parentes visar föregående års medlemsantal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antal medlemmar

Scoutkår 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 

2019
Resultat

Anderstorp 17 17 38 31 39 43 49 6

Bankeryd 92 74 89 91 87 80 82 2

Barkeryd 76 66 67 69 75 68 72 4

Barnarp 37 31 41 44 59 56 49 -7

Bodafors KM 22 15 14 16 14 12 12 0

Eksjö 52 47 49 43 37 42 46 4

Eksjö FA 39 31 28 33 35 35 32 -3

Forserum FA 27 24 28 25 27 28 27 -1

Gislaved (nedlagd) 5 5 4 0 0 0 0 0

Gränna 71 55 54 55 67 63 65 2

Habo 105 64 71 57 45 55 38 -17

Hakarp (nedlagd) 10 9 0 0

Huskvarna 22 22 28 44 43 53 61 8

Jönköping FA 31 20 21 16 10 10 10 0

Jönköping Sjö 30 23 23 30 27 0 0 0

Korsberga 63 51 58 62 62 63 61 -2

Kristina 42 46 64 62 72 74 63 -11

Månsarp 78 82 93 96 99 101 94 -7

Nässjö FA 26 22 18 38 32 27 30 3

Nässjö KM 32 26 34 37 47 42 40 -2

Rydaholm 12 9 12 12 12 7 7 0

Skillingaryd FA 64 43 56 45 44 46 37 -9

Sofia scoutkår 66 68 74 69 65 75 81 6

Syrica Scout Association 54 39 28 -11

Mickelskåren Tenhult 68 72 98 108 122 117 108 -9

Vetlanda 87 62 93 72 82 75 72 -3

Värnamo 153 128 145 132 143 126 121 -5

Totalt 1327 1134 1301 1287 1399 1337 1285 -52



Ant. % Fem år

15% 29%

2% -8%

5% 7%

-12% 20%

0% -14%

11% -6%

-9% 14%

-4% -4%

0%

3% 20%

-38% -46%

19% 118%

0% -52%

0%

-3% 5%

-15% -2%

-7% 1%

9% 67%

-4% 18%

0% -42%

-20% -34%

9% 9%

-20%

-7% 10%

-4% -23%

-3% -17%

 Totalt -4%

2018-2019 -4%
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Styrelsens sammansättning 
 

Ordförande Hans Sandblad Tenhults scoutkår 

Vice ordförande Anders Bernberg Vetlanda scoutkår 

Ledamot Ulf Ödman Kristina scoutkår  

Ledamot Erik Bergqvist Forserum FA scoutkår 

Ledamot Ebba Sandblad Tenhults scoutkår 

Ledamot Zackarias Montell Eksjö scoutkår 

Ledamot Sanna Wisborg Sofia scoutkår 

Ledamot Henrik ”Hebbe” Johansson Kristina scoutkår  

Suppleant Richard Carlsson  Huskvarna scoutkår  

Styrelsen har under 2019 haft 10 protokollförda möten.  

 

Rekrytera 
Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % räknat från 1/1 2018 till och med 

31/12 2019.  

• Alla scoutkårer genomför utifrån sina egna behov någon form av rekryteringsinsats. 

• Distriktet stödjer kårerna genom att bekosta gemensamma insatser för att främja 

rekrytering. 

• Distriktet genomför två – tre rekryteringsinspirationsdagar. 

• Scoutkårerna samverkar med Norra Smålands scoutdistrikt om behov av stöd. 

Resultat 
• Den 31 december 2019 hade distriktets 

medlemsantal minskat från 1337 medlemmar 2018 

till 1285 medlemmar 2019. En minskning med 52 

medlemmar, minus 4 %.  

• Huskvarna och Habo scoutkårers medlemsökningar 

under 2018 uppmärksammades med tårta till 

kårerna.  

• Det planerade webbinariet angående scouternas 

rekryteringskampanj blev inställt men vi gör att nytt 

försök framöver. 

• Inga förfrågningar om rekryteringshjälp har kommit 

till distriktsstyrelsen under året. De kårer som velat 

ha stöd och hjälp har fått det av våra konsulenter. 
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Antal medlemmar

Scoutkår
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 

2019
Resultat Ant. % Fem år

Anderstorp 17 17 38 31 39 43 49 6 15% 29%

Bankeryd 92 74 89 91 87 80 82 2 2% -8%

Barkeryd 76 66 67 69 75 68 72 4 5% 7%

Barnarp 37 31 41 44 59 56 49 -7 -12% 20%

Bodafors KM 22 15 14 16 14 12 12 0 0% -14%

Eksjö 52 47 49 43 37 42 46 4 11% -6%

Eksjö FA 39 31 28 33 35 35 32 -3 -9% 14%

Forserum FA 27 24 28 25 27 28 27 -1 -4% -4%

Gislaved (nedlagd) 5 5 4 0 0 0 0 0 0%

Gränna 71 55 54 55 67 63 65 2 3% 20%

Habo 105 64 71 57 45 55 38 -17 -38% -46%

Hakarp (nedlagd) 10 9 0 0

Huskvarna 22 22 28 44 43 53 61 8 19% 118%

Jönköping FA 31 20 21 16 10 10 10 0 0% -52%

Jönköping Sjö 30 23 23 30 27 0 0 0 0%

Korsberga 63 51 58 62 62 63 61 -2 -3% 5%

Kristina 42 46 64 62 72 74 63 -11 -15% -2%

Månsarp 78 82 93 96 99 101 94 -7 -7% 1%

Nässjö FA 26 22 18 38 32 27 30 3 9% 67%

Nässjö KM 32 26 34 37 47 42 40 -2 -4% 18%

Rydaholm 12 9 12 12 12 7 7 0 0% -42%

Skillingaryd FA 64 43 56 45 44 46 37 -9 -20% -34%

Sofia scoutkår 66 68 74 69 65 75 81 6 9% 9%

Syrica Scout Association 54 39 28 -11 -20%

Mickelskåren Tenhult 68 72 98 108 122 117 108 -9 -7% 10%

Vetlanda 87 62 93 72 82 75 72 -3 -4% -23%

Värnamo 153 128 145 132 143 126 121 -5 -3% -17%

Totalt 1327 1134 1301 1287 1399 1337 1285 -52  Totalt -4%

2018-2019 -4%
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Utbilda 
Det är viktigt att vi i distriktet har utbildade ledare för att kunna bedriva en kvalitativ och säker 

verksamhet för våra scouter. Norra Smålands Scoutdistrikt skall ha utbildade ledare som känner en 

säkerhet i att möta sina scouter och kan erbjuda en trygg verksamhet. 

• Norra Smålands Scoutdistrikt skall vara representerade med aktiva utbildare i Östra regionala 
utbildningsgruppen. 

• Distriktet skall verka för att samtliga kårer har kontinuitet i utbildningen Trygga möten. 

• Alla scoutledare i Norra Smålands scoutdistrikt har genomfört ledarutbildningar som är relevanta 
för sitt ledaruppdrag enligt Scouternas ledarskapsön.  

• Norra Smålands Scoutdistrikt tillsammans med Scouternas folkhögskola arrangerar olika 
ledarutbildningar. 

• Norra Smålands Scoutdistrikt erbjuder kostnadsersättning till kårerna så att alla distriktets ledare 
kan erbjudas gratis utbildning. (Gäller för utbildningar som genomförs i och i anslutning till Norra 
Smålands Scoutdistrikt.) 

• Scoutledare uppmuntras att söka kvalificerade ledarutbildningar t ex Värdebaserat ledarskap och 
Treklöver-Gilwell. 

Resultat 
• WSJ – distriktet hade 28 deltagare med på lägret 
• Bidrag beviljades till Huskvarna scoutkår för att åka flotte på Klarälven. Sju äventyrare, två 

utmanare och fyra ledare. 
• Bidrag har beviljats till Sofia scoutkår för en utbildning anordnad av Crossing Latitudes i 

Kandersteg. 
• Bidrag har beviljats till Huskvarna scoutkår, två scouter för deltagande i Gilwell reunion i  

Storbritannien.  
• Bidrag beviljades till Kristina scoutkår för en fjällresa sommaren 2020. 
• Under sommaren genomfördes ett flertal aktiviteter. Bland annat läger i Göteborg och Borås 

som besöktes av kårer från distriktet. 
• Distriktet har representant i utbildningsteamet, Östra regionala utbildningsgruppen. 

Distriktet har numera också flera ackrediterade utbildare som genomför utbildningar.  
• Styrelsen har ingen statistik på Trygga möten utan ansvaret ligger på respektive 

kårordförande att bevaka att utbildningen förnyas minst vart tredje år. 

• Genomförda utbildningar i östra regionen under 2019 

Scoutfrossan som genomfördes början av februari var ett nytt koncept och var en 

mycket uppskattat modell av utbildningskoncept. Arrangemanget genomfördes med 

ca 100 deltagare. 
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• Styrelsen har ett faddersystem där styrelsemedlemmarna har 

ansvar för kontakter med kårer.  

• Vi vet inte om kårerna har anslutit sig till folkhögskolans e-

postlista. 
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Arrangera 
Målet är att alla kårer skall ha deltagit i något arrangemang utanför den egna kåren.  

30 % av kårerna skall ha deltagit i nationellt eller internationellt arrangemang. 

• Minst 75 % av distriktets kårer skall vara representerade vid 2018 års Demokratijamboree. 

• Minst 75 % av alla distriktets kårer skall vara representerade på distrikts- alternativt regionläger 
2018- 2019.  

• Norra Smålands scoutdistrikt arrangerar en ”paketresa” till ett förmånligt pris för kårerna till 
demokratijamboree och regionläger 2018. 

• Norra Smålands scoutdistrikt stödjer ledares och scouters medverkan vid World Scout Jamboree 
2019. 

• Norra Smålands Scoutdistrikt anordnar ett ledararrangemang per år. 

• Norra Smålands Scoutdistrikt stöttar och hjälper till att skapa arrangemang för Utmanare och 
Roverscouter. 

• Norra Smålands Scoutdistrikt verkar för att Äventyrararrangemang genomförs. 

• Norra Smålands scoutdistrikt verkar för att Upptäckararrangemang genomförs. 

• Norra Smålands scoutdistrikt planerar för följande arrangemang: 

- Tävlingsdag på våren 
- Bauerträff – första lördagen i oktober 
- Kristi himmelfärdspaddling  
- Kårordförande/kårchefs träffar  
- Träffar för kårernas utbildningsansvariga. 
- Grenledarträffar anordnas 
- Ett distriktsråd i oktober 
- Distriktsstämmor arrangeras årligen 
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Resultat 
• Arrangemang har publicerats på hemsidan. 
• Det finns en e-postlista för Utmanarscouter. 

• Genomförda arrangemang 
- Distriktsstämma hölls Hindsengården med närmare 70 ombud. 

- Spårarläger- Vilse 2019 genomfördes på Skuggebo med ca 60 deltagare. Vår 

konsulent arrangerade att 40 ungdomar men ”icke scouter” från Värnamo kunde 

delta på lägret under en dag. 
- Tävlingsdagen genomfördes i Eksjö  med 235 deltagare i 45 patruller. För första gången 

tävlade Utmanare och ledare i varsina klasser. Ett vandringspris till ledarklassen har 

tillverkats av Bo-Kenneth Knutsson. 
- I maj arrangerades en förträff inför Världsscoutjamboreen 2019  och 28 scouter och 

ledare åkte på lägret. 
- Bauerträffen genomfördes första lördagen i oktober med 42 startande patruller. 
- Äventyrararrangemanget Stensjön runt genomfördes i september med 20 deltagare 

vilket är fler än föregående år. 
- Kristi himmelfärdspaddling genomfördes med 18 deltagare under temat upptäckare. 
- Träff för kårernas utbildningsansvariga genomfördes inte exklusivt utan behandlades vid 

andra tillfällen. 
- Distriktsråd genomfördes i november medhuvuddelen av distriktets kårer  närvarande. 
- Scoutforum – Distriktet anordnade gemensam transport till Scoutforum i september som 

genomfördes vid Gilwellstugan utanför Flen. Styrelsen var representerad samt 

Barkeryds- och Vetlanda scoutkårer.  
- Distriktets alla ledare och funktionärer inbjöds till julbord och ca 100 scouter närvarade. 

- UttRo genomförde Spelnatta efter Bauerträffen med 10 deltagare samt julhäng på 

Kvarteret Ödlan med 17 deltagare. 

- Från UttRo deltog Karl Sandblad och Thomas Arthursson vid Scouternas 

Utmanarkommitté i Stockholm. 

- Styrelsen informerade om arrangemanget JOTA/JOTI. 
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Leda & Kommunicera 
Målet är att Norra Smålands scoutdistrikt stärker sin identitet och är starkare år 2020 

• Scouterna ska vara kända i Norra Smålands scoutdistrikts upptagningsområde. 

• Information om Norra Smålands scoutdistrikt och det som är på gång i distriktet ska vara aktuell 
och lättillgänglig för kårer och scouter. Primärt via nyhetsbrev och hemsidan 
(kommunikationsplanen). 

• En utbildningsdag i kommunikation och kontakt med media planeras. 

• I Norra Smålands scoutdistrikt skall det finnas minst en utbildad Ung talesperson. 

• Norra Smålands scoutdistrikt undersöker möjligheterna att skapa en informationssida för 
friluftsaktiviteter och boendetips. 

Resultat 
• Distriktet har en hemsida och finns på sociala media såsom Facebook och Instagram. 

• Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt.  

• Nyhetsbrev har skickats ut efter varje styrelsemöte. 

• Styrelsens uppfattning är att kommunikationsplanen har följts. 

• Framtagande av rutiner för förtjänstmärken fortsätter under 2020. Det har tagits fram ett 

förtjänstmärke för distriktet, Silveruttern. Kriterier finns och en första utdelning skedde vid 

julbordet. 

• Systemet med kontaktkårer i styrelsen följs upp på styrelsens möten och en 

rapporteringsmall finna. 

• Scoutkonsulenterna har kontinuerligt rapporterat till distriktsstyrelsen. Såväl digitalt som på 

styrelsemöten. 

• Skuggebo finns på Google street wiew med scoutläger. 

• UttRo har antagit stadgar och är godkända av distriktsstyrelsen. Ett första nationellt 

utmanar- och roverting är genomfört och Norra Smålands scoutdistrikt var representerat. Ett 

skriftligt utskick gjordes till alla 266 berörda medlemmar.  

• Distriktsstyrelsen deltog i Scouternas styrelses scoutledningsträff i Huskvarna i april. Norra 

Smålands scoutdistrikt var medarrangör.  
• Styrelsen deltog i Nordöstra Götalands samt Dacke scoutdistrikts distriktsstämmor. 

Nordöstra Götalands scoutdistrikt deltog på vår egen distriktsstämma. 
• Utbildning i kommunikation och mediakontakter har inte genomförts. En fana och tre 

beachflaggor med distriktets nya logga finns att låna av styrelsen. 

• Distriktet deltog i Jönköpings pridefestival. Deltagande kårer var Månsarp och Huskvarna. 

Styrelsen uppmuntrade övriga kårer att delta i liknande lokala arrangemang. 

• Distriktet  har inte haft någon scout engagerad i Unga talespersoner. 

• Informationssida för friluftsaktiviteter och boendetips  har undersökts men inte genomförts 

(2018).  
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Förvaltning 
Norra Smålands Scoutdistrikt äger och förvaltar två väldigt fina och ändamålsenliga scoutlokaler, 

Ryssbystugan och Skuggebo Lägergård.  

Målen för perioden är: 

• Våra anläggningar ska inte belasta distriktets ekonomi. 

• Utsedda förvaltare skall sköta den löpande driften av våra fastigheter. 

• Genomföra nödvändiga investeringar och reparationer. 

• Drift och underhållsplan uppdateras kontinuerligt under perioden. 

• Marknadsföra våra anläggningar för att öka kårernas användning av dem.  

• Ny presentation av anläggningarna skall tas fram när alla planerade renoveringar är klara.  

 

Resultat 
• Driften av distriktets anläggningar har under året inte belastat distriktets ekonomi.   

• Investeringar har gjorts i anläggningarna för att trygga anläggningarnas värde framöver. 

Ryssby – huset målat.  

• Skuggebo – Nya madrasser i sovrummen och södra väggen målad. Vid distriktsrådet fick 

styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med förslaget, en utelektionssal vid Skuggebo. Arbete 

med att installera bredband är påbörjat. 

• Anläggningarna kan utnyttjas av distriktets kårer och kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

• Ett löpande arbete pågår med att ta fram underhållsplaner för våra anläggningar, Ryssby och 

Skuggebo. 

• Under året har styrelsen fortsatt arbetet med att dra in fiber till Skuggebo.  

• Ett särskilt tack till våra förvaltare på Skuggebo och Ryssby för ett engagerat arbete under 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















Styrelsens kommentarer till bokslutet 2019-12-31 
 
Kostnaderna för WSJ-bidrag blev 9.000kr högre än budgeterat, detta beroende på sent 
inkomna ansökningar pga reservantagningar till Svenska kontingenten. 
 
Kanslikostnaderna för tele, porto mm blev lägre än budget, detta då telefonabonnemanget 
och bredbandet sagts upp på kansliet, detta då Telia aviserat kraftiga prishöjningar på dessa.  
 
Kostnaden för distriktsmärken avser inköp av Silverutter-märken 
 
Uthyrningen av Skuggebo gav mer än budgeterat, dock gav uthyrningen av Ryssby mindre än 
budgeterat, varför summan av hyresintäkter är lägre än budgeterad. 
 
Den stora differensen beror dock på att distriktet inte fått något landstings-/regionsbidrag 
utbetalt under 2019. Detta beror på att regionen hävdar att de inte erhållit den ansökan vi 
skickade in hösten 2018. Styrelsen har en pågående diskussion med regionen om detta, men 
vi vet i dagsläget inte hur diskussionen kommer att sluta.  
 
 
Styrelsen för Norra Smålands Scoutdistrikt 
2020-02-09 
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Vår vision är att göra ungdomar redo för livet. 
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Scouternas vision är ”Unga som gör världen bättre”. 
 

Vårt övergripande mål är att inom det geografiska området erbjuda  
ungdomar och vuxna kvalitativ scouting. 

 

 

Norra Smålands scoutdistrikt arbetar för 

att stötta scoutkårernas verksamhet, 

att utbilda, utveckla och inspirera scoutledare, 

att erbjuda roliga arrangemang med många deltagare, 

att kommunicera och sprida information inom distriktet, 

att öka gemenskapen scouter emellan, 

att samarbeta med andra scouter i regionen, 

att synas i lokala medier och på platser där folk är 

att inspirera till rolig scouting som passar alla 
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1 Inledning 
 
1.1 Grundfakta 
Vår vision är att göra ungdomar redo för livet. 

Vårt övergripande mål är att vi inom det geografiska området erbjuda ungdomar och 
vuxna kvalitativ scouting. 

Norra Smålands scoutdistrikt är består av 24 självständiga scoutkårer. Varje scoutkår är 
ansluten till riksorganisationen Scouterna.   

Distriktet är indelat i kretsar som syftar till att underlätta kommunikation, samordning av 
verksamheten och främja samarbetet mellan kårerna.  

Distriktets varande är beroende av kårernas vilja att tillhöra Norra Smålands scoutdistrikt 
och medlemmarnas vilja att göra en insats i distriktsgemensamt arbete. Distriktet har till 
uppgift att samordna stöd till kårerna enligt beslut på distriktsstämma.  

Huvudinriktningen är rekrytering, utbildning, gemensamma arrangemang och förvaltning av 
distriktets gemensamma fastigheter och övriga tillgångar. 

Distriktsstämman är distriktets högsta beslutande organ.  

Norra Smålands scoutdistrikt ingår även i region öst tillsammans med Nordöstra Götalands – 
och Dacke scoutdistrikt som är en del av riksorganisationen Scouterna.  

 
1.2 Underlag och rutiner för arbetet med uppföljningen. 
Distriktsstyrelsen ansvarar för att samordna och dokumentera material och synpunkter till 
uppföljningen. Uppföljning av verksamhetsplanen görs i samband med kårordförandeträffar, 
kretsträffarna samt övriga kontakter med scoutkårerna. 

Verksamhetsuppföljningens syfte är att utveckla verksamheten. Synliggöra framgångar och 
utvecklingsområden. Uppföljningen kommer vara ett underlag för distriktets fortsatta arbete 
i att rekrytera, utbilda, arrangera och leda & kommunicera i vår ambition att ge bättre 
scouting åt flera.  

Vi kommer att redovisa i olika ett antal olika steg:  

• mål med aktiviteter 

• vad gjorde vi 

• vad blev det 

• analys 

• målet uppfyllt eller inte 
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1.3 Tidsplan för uppföljning 
 

När Vad Vem Hur 

April Utkastet till uppföljningsplan fastställs. DS möte Fördelning av 
uppföljningar som skall 
ske över året. 

Maj  DS möte  

Juni  DS möte  

Juni Kretsträffar/rekryteringsträffar 
Kårernas rekryteringsplanering följs 
upp. 

Styrelsen Fråga runt på kårerna 
och dokumentera i 
anteckningar. 

Sept  DS möte  

Okt Kårernas rekrytering följs upp. 
Redovisning så här långt och 
avstämning av verksamhetsplanen i sin 
helhet. 

Distriktsråd Redovisning och dialog 

Nov Kårernas rekrytering följs upp 
 

DS möte  

Dec Kårernas rekrytering planerad under 
våren.  

Styrelsen Fråga runt på kårerna 

och dokumentera i 

anteckningar. 

Jan Fastighetsrapport och aktivitetsrapport 
från projekt och liknande har skickats 
in senast den 16/1 2021 och 2022. 

DS möte Avstämning och 
dokumentation. 

Jan/Feb 2021: Redovisning så här långt och 
avstämning av verksamhetsplanen i sin 
helhet. 
2022: Uppföljning av verksamhetsplan 
och skapande av 
verksamhetsberättelse. 

DS möte  

Jan/Feb Förslag till verksamhetsplan 2022-2023 
tas fram. 

DS möte  

 

Löpande Avstämning medlemsantal i kårer och 
distrikt samt kårordförandeträffen 

Styrelsen Mätning i 
medlemsregister. 
Protokollförs 

Löpande Styrelsen har avstämning med 
konsulent. 

Styrelsen Protokollförs 

Löpande Styrelsen kontaktar sina kontaktkårer 
inför vårens kretsträff, höstens 
distriktsråd och inför distriktsstämma. 
Med frågor om: Trygga möten, 
utbildningar, krisplan och övrig status. 

Styrelsen Redovisas på 
styrelsemöte.  
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2 Mål för 2020-2021 

2.1 Rekrytera 

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % räknat från 1/1 2020 till 
och med 31/12 2021.  

• Alla scoutkårer genomför utifrån sina egna behov någon form av rekryteringsinsats. 

• Distriktet stödjer kårerna genom att bekosta gemensamma insatser för att främja 
rekrytering. 

• Två nya verksamheter startas under period, under en nybildad distriktskår. 

• Distriktet genomför två – tre rekryteringsinspirationsdagar under perioden. 

• Scoutkårerna samverkar med Norra Smålands scoutdistrikt om behov av stöd. 

 

2.2 Utbilda 
Det är viktigt att vi i distriktet har utbildade ledare för att kunna bedriva en kvalitativ och 
säker verksamhet för våra scouter. Norra Smålands Scoutdistrikt skall ha utbildade ledare 
som känner en säkerhet i att möta sina scouter och kan erbjuda en trygg verksamhet. 
 

• Norra Smålands Scoutdistrikt skall vara representerade med aktiva utbildare i Östra 

regionala utbildningsgruppen. 

• Norra Smålands Scoutdistrikt kommer att fortsätta arrangera Scoutfrossan, och med 

huvudansvar 2021. 

• Arrangemanget Stensjön runt kommer from 2020 att inkludera utbildningen Leda patrull. 

• Distriktet skall verka för att samtliga kårer har kontinuitet i utbildningen Trygga möten. 

• Alla scoutledare i Norra Smålands scoutdistrikt har genomfört ledarutbildningar som är 

relevanta för sitt ledaruppdrag enligt Scouternas ledarskapsön.  

• Norra Smålands Scoutdistrikt tillsammans med Scouternas folkhögskola arrangerar olika 

ledarutbildningar. 

• Norra Smålands Scoutdistrikt erbjuder kostnadsersättning till kårerna så att alla 

distriktets ledare kan erbjudas gratis utbildning. (Gäller för utbildningar som genomförs i 

och i anslutning till Norra Smålands Scoutdistrikt.) 

• Scoutledare uppmuntras att söka kvalificerade ledarutbildningar t ex Värdebaserat 

ledarskap och Treklöver-Gilwell. 
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2.3 Arrangera 
 
Målet är att alla kårer skall ha deltagit i något arrangemang utanför den egna kåren.  

30 % av kårerna skall ha deltagit i nationellt eller internationellt arrangemang. 

 

• Minst 75 % av distriktets kårer skall vara representerade vid 2020 års 
Demokratijamboree. 

• Minst 75 % av alla distriktets kårer skall vara representerade på distrikts- alternativt 
regionläger 2020- 2021.  

• Norra Smålands scoutdistrikt arrangerar en ”paketresa” till ett förmånligt pris för kårerna 
till Demokratijamboree 2020. 

• Tidigare kretsindelning revideras och ersätts med sex kretsar istället för tidigare tre 
kretsar: 
 

1 2 3 4 5 6 

Syriac Huskvarna Jönköping FA Eksjö FA Forserum FA Värnamo 

Habo Gränna Sofia Eksjö Bodafors Skillingaryd FA 

Kristina Tenhult Månsarp Vetlanda Nässjö FA Anderstorp 

Bankeryd  Barnarp Korsberga Nässjö KM Rydaholm 

    Barkeryd  

 

• Norra Smålands scoutdistrikt stödjer ledares och scouters medverkan vid Euro Jamboree 
2020. 

• Norra Smålands Scoutdistrikt anordnar ett ledararrangemang per år. 

• Norra Smålands Scoutdistrikt stöttar och hjälper till att skapa arrangemang för Utmanare 
och Roverscouter. 

• Norra Smålands Scoutdistrikt verkar för att Äventyrararrangemang genomförs. 

• Norra Smålands scoutdistrikt verkar för att Upptäckararrangemang genomförs. 
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• Norra Smålands scoutdistrikt planerar för följande arrangemang: 

- Tävlingsdag på våren 

- Bauerträff – första lördagen i oktober 

- Kristi himmelfärdspaddling  

- Träffar för kårernas utbildningsansvariga. 

- Grenledarträffar anordnas 

- Ett distriktsråd i oktober 

- Distriktsstämmor arrangeras årligen 

- Besöksresa för ledare till Euro Jamboree 2020 

- Distriktsläger 2020 

- Spårarläger 2021 

- Firande av Skuggebo 50 år, 2020 
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2.4 Leda & Kommunicera 
 
Målet är att Norra Smålands scoutdistrikt stärker sin identitet och är starkare år 2022 

• Scouterna ska vara kända i Norra Smålands scoutdistrikts upptagningsområde. 

• Information om Norra Smålands scoutdistrikt och det som är på gång i distriktet ska vara 
aktuell och lättillgänglig för kårer och scouter. Primärt via nyhetsbrev och hemsidan 
(kommunikationsplanen). 

• I Norra Smålands scoutdistrikt skall det finnas minst en utbildad Ung talesperson. 

 
 
 
2.5 Förvaltning 
 
Norra Smålands Scoutdistrikt äger och förvaltar två väldigt fina och ändamålsenliga 
scoutlokaler, Ryssbystugan och Skuggebo Lägergård.  
Målen för perioden är: 
 

• Våra anläggningar ska inte belasta distriktets ekonomi. 

• Utsedda förvaltare skall sköta den löpande driften av våra fastigheter. 

• Genomföra nödvändiga investeringar och reparationer. 

• Drift och underhållsplan uppdateras kontinuerligt under perioden. 

• Marknadsföra våra anläggningar för att öka kårernas användning av dem.  

• Ny presentation av anläggningarna skall tas fram när alla planerade renoveringar är 

klara.  

 

 

 

 

 

 

 

 



INTÄKTER

Budget Budget Utfall Budget Utall Utfall

2021 2 020           2019 2019 2018 2017

Styrelsen

Medlemsavgifter -                    -                    

Landstingsbidrag 240 000      240 000       240 000      241 000           219 800           

Finansiella intäkter -                    -                    

Övriga intäkter -                    -                    

Läger

Demokratijamboree

Tot Styrelsen 240 000      240 000      -               240 000      241 000          219 800           

Anläggningar & Material

Skuggebo 190000 190 000       201 450      190 000      189 878           206 150           

Avverkning Skuggebo -                    

Ryssby 47 000        37 000         36 616        50 000        55 553             33 744             

Uthyrning kansli -                    2 100               

Tot Anläggning & Material 237 000      227 000      238 066      240 000      245 431          241 994           

Kansli

Distriktsmärken och profilpr. 1 000          1 000           1 000          2 938               2 077               



Tot Kansli 1 000          1 000          -               1 000          2 938              2 077               

INTÄKTER 478 000        468 000        238 066        481 000        489 369             463 871           

Vinst/Förlust 125 000 -     229 000 -     310 382 -     258 000 -     49 469 -           845               



KOSTNADER

Budget Budget Utfall Budget Utfall Utfall

2021 2020 2019 2019 2018 2017

Styrelsen

Gåvor 10 000         10 000         2 684          10 000        10 847            2 034               

Stipendium 20 000         20 000         20 000        -                   -                    

Utbildningsbidrag 20 000         20 000         1 474          20 000        4 772              3 046               

Distriktsledning 25 000         25 000         9 630          25 000        16 140            18 651             

Distriktsstämma mm 25 000         25 000         23 228        20 000        9 125              18 725             

 Jamboree 2017/ WSJ 2019 /Eurojam 25 000         84 000        75 000        64 000             

Distriktsläger/Regionläger (bussresa) 50 000         -               -               31 550            

Demokratijamboree, Scoutforum mm 20 000         90 000         9 903          20 000        88 793            650                  

Tot Styrelsen 170 000      215 000      130 919      190 000      161 227          107 106           

Verksamhet

Utbildningar 30 000         30 000         24 913        30 000        25 601            10 500             

Utmanar- /Roverscout 10 000         10 000         10 341        10 000        -                   3 754               

Ledararrangemang 35 000         35 000         32 640        35 000        31 620            31 000             

Äventyrsscouter 10 000         10 000         6 499          10 000        1 275              3 925               

Spåraraktiviteter 10 000         10 000         10 000        777                 11 873 -            

Spårarläger 1 767          

Tävlingsdagar 10 000         10 000         8 277          16 000        2 902              7 650               

PR/Info/Rekrytering 10 000         10 000         10 000        -                   

Kårprojekt 20 000         20 000         15 000        20 000        20 000            

Skuggebo 50 år -               50 000         -               -               9 000               

Tot Verksamhet 95 000        145 000      99 437        141 000      82 175            53 956             

Anläggningar & Material

Skuggebo drift 100 000       100 000       68 763        100 000      105 735          73 461             

Skuggebo underhåll 40 000         40 000         29 285        40 000        48 335            32 196             



Skuggebo investeringar 15 000         15 000         16 651        15 000        -                   48 195             

Skuggebo ombyggnation -               -               -               -               

Ryssby drift 30 000         30 000         32 626        30 000        29 617            26 839             

Ryssby underhåll 20 000         20 000         67 910        100 000      13 182            7 543               

Ryssby investeringar 10 000         10 000         10 000        -                   

Avskrivningar 70 000         70 000         47 326        50 000        46 049            49 835             

Försäkringar 20 000         20 000         19 241        18 000        17 344            16 995             

Tot Anläggning & Material 305 000      305 000      281 802      363 000      260 262          255 064           

Kansli

Lokalhyra kansli 25 000         25 000         23 281        30 000        21 660            28 854             

Kansli tele, porto mm 8 000           7 000           6 209          15 000        14 960            14 574             

Kansli inventarie -               -               -               

Kansli övrigt -               -               -               1 610 -             3 472               

Distriktsmärken -               6 800          -               164                 

Tot Kansli 33 000        32 000        36 290        45 000        35 174            46 900             

KOSTNADER 603 000      697 000      548 448      739 000      538 838            463 026           



Motion till Norra Smålands Scoutdistrikts Stämma 2020 

 

Ombyggnation av Skuggebo lägergård inför Distriktsläger 2020 

Inför sommarens läger på Skuggebo anser vi att det finns utvecklingspotential för 

arbetsmiljö, hygie och livsmedelshantering på vår lägergård. Vi vill på detta sätt lämna in en 

tredelad motion. 

1. Vi upplever att köket har gjort sitt och vi skulle vilja se en förändring för att kunna 

garantera en säker livsmedelshantering.  

 

2. Under större läger delar ofta personer som lagar och hanterar livsmedel toaletter 

och dusch med andra. Vi anser att det finns en enkel lösning med en tillbyggnad 

av en toalett och dusch. 

 

3. I huset finns ett tvättrum som innehåller två handfat, som vi skrev inledningsvis 

anser vi att det finns behov av att säkra hygienutrymmen på lägergården. Vi 

föreslår även en förändring av detta utrymme. 

 

Vi anser att de här förändringarna är väl värda att genomföra och efter att ha googlat runt 

lite och har vi försökt att uppskatta en summa. Vi tror att det går att genomföra dessa 

förbättringar, beroende på ideell insats, mellan beloppen 250 000 – 400 000kr. 

  

Vi föreslår stämman: 

• Att hela det gamla köket rivs ut men att diskmaskinen, ungarna och spisplattorna 

återanvänds. 

• Att golvet i köket bytts ut till en plastmatta med uppvik. 

• Att det till vänster i köket installeras en rostfri diskbänk med plats för diskmaskin och 

en blandare med avsköljningsmunstycke. Öppna hyllor ersätter överskåp i största 

möjlig mån för att ge överblick och ordning. Underskåp skall vara fristående och till 

viss del öppna. Se Bilaga 1. 

• Att köket inreds enligt förslagsskiss. Bilaga 2 

  

• Att det byggs en toalett med dusch. Detta görs genom att man bygger en vägg tvärs 

över kapprummet med en dörr ut mot baksidan.  

 

• Att det sker en ombyggnad av tvättrummet med två handfat. Initialt genom att man 

tar bort ett handfat och sätter in en duschkabin och på länge sikt en total renovering. 

 

• Att ovanstående att-satser genomförs innan sommarens distriktsläger. 

 

Stefan Lindberg, Christoffer Lust, 

Månsarps Scoutkår 



 

Bilaga 1: 

       

 

 

 

 

Bilaga 2: 
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Styrelsens svar på motion om ombyggnation av Skuggebo 
 
Styrelsen håller med motionärerna om att köket behöver en upprustning och föreslår 
stämman att godkänna motionens första och andra att-sats samt att intentionerna i att-sats 
tre och fyra eftersträvas. Det är styrelsens åsikt att så mycket som möjligt av befintlig 
utrustning i köket återanvänds. 
 
Vad gäller att-satserna fem och sex, föreslår styrelsen avslag på dessa. Styrelsen anser att 
distriktet tar fram en utvecklingsplan för Skuggebo som helhet, och att en eventuell 
ombyggnation av våtutrymmen inkluderas i denna. 
 
Avseende att-sats sju delar styrelsen motionärernas ambition att köksombyggnaden skall 
vara klar innan distriktslägret, dock innebär det en ansträngd tidsplan som bland annat 
påverkas av befintliga bokningar av Skuggebo. Skulle det inte vara praktiskt möjligt att göra 
ombyggnationen innan distriktslägret, föreslår styrelsen att denna istället genomförs under 
hösten. 
 
Styrelsen beräknar kostnaden till 150.000 kr, vilket ger distriktet ökade kostnader i form av 
avskrivningar på 7.500 kr/år 
 



Proposition till DST 2020 
 
För att kunna utnyttja ytorna bättre på vår lägergård Skuggebo förslår styrelsen att ett 
område om ca 1.800 kvm mellan fotbollsplanen och vindskydden markbereds, så att det 
kommer att bli en plan gräsyta. Avsikten är även att uppföra en utomhuslektionssal på ca 40 
kvm på del av ytan. Det är möjligt att utomhuslektionssalen kräver bygglov, vilket inte är 
sökt. Styrelsen anser att markberedningen skall göras oavsett om vi kan uppföra 
utelektionssalen eller ej. 
Kostnad för markberedning 280.000 kr enligt erhållen offert 
Kostnad för utelektionssal beräknas till 40.000 kr 
Investeringarna skulle medföra ökade kostnader för distriktet i form av avskrivningar på ca 
16.000 kr/år. 



Proposition till DST 2020 
 
Distriktet erhöll under 2019 en återbetalning från Legend då lägret gick med överskott. 
Beloppet, 35,802 kronor, är i bokslutet bokfört under ”övriga skulder”. 
Styrelsens förslag är att beloppet avsätts till kommande distriktsläger.  



 

 

Policy ekonomiskt stöd till scoutkårer i Norra Smålands scoutdistrikt 

Scoutkårer kan på grund av orsaker man inte rår över, hamna i 

ekonomiska svårigheter. Vid dessa tillfällen kan det vara en förutsättning 

för kårens överlevnad att man relativt snabbt kan erhålla stöd. 

En part som skulle kunna bidra med sådant stöd är Norra Smålands 

scoutdistrikt, dock kan och bör distriktet inte vara första instans som 

kårer söker ekonomiskt stöd ifrån. Detta då distriktets tillgångar i så fall 

låses upp och inte kan användas för verksamheten i distriktet. Däremot 

kan och bör distriktet vara ett stöd i processen att lösa de ekonomiska 

svårigheterna. 

När det gäller ekonomiskt stöd till kårer som behöver hjälp, skall 

turordningen vara: 

1. Försäkringar - kårerna förväntas ha lämpliga försäkringar och använda 

dessa om det är möjligt 

2. Kommunen - antingen genom bidrag eller lån 

3. Bank - lån 

4. Distriktet - lån (ev mot säkerhet och ränta) 

Vid bedömningen om distriktet ska stödja kåren ekonomiskt kommer 

minst nedanstående parametrar att utgöra grunden i bedömningen: 

1. Har ovanstående alternativ undersökts, om så, varför har det inte gått 

att få till en lösning via försäkring, kommunen eller bank? 

2. Är kostnaden oväntad, eller borde scoutkåren ha insett att kostnaden 

skulle komma? 



 

3. Hur har ekonomin sett ut för scoutkåren de senaste åren, har man tex 

avsatt pengar för underhåll och reparationer? 

 

 

4. Åtgärdsplan för scoutkåren - hur ska man komma ur sina svårigheter 

och hur ska man kunna återbetala pengar till distriktet? 

Eventuella stöd kommer att beviljas på en relativt kort tid, max tre år, 

med en årlig avstämning att man följt åtgärdsplanen mm. Om scoutkåren 

inte uppfyllt sina åtaganden i enlighet med åtgärdsplanen mm kan lånet 

sägas upp till omedelbar betalning. 

 

Policy beslutad på Distriktsstämma 2017 

Policy fastställd på Distriktsstämma 2020 

Policy giltig till Distriktsstämma 2019 

 

 



 

Norra Smålands scoutdistrikt  
 
Stipendier för scouter vid utlandsresa  
Syftet med stipendiet är att stimulera i huvudsak utmanarscouter och 

äventyrarscouter inom Norra Smålands Scoutdistrikt att delta i internationella 

scoutaktiviteter. 

  

Ansökan görs av deltagarens kår före eller efter genomförd aktivitet och skall vara 

distriktsstyrelsen tillhanda senast 31 mars. Ansökan skall innehålla en beskrivning av 

arrangemanget, antal deltagare och en kostnadsberäkning/kostnadsredovisning. 

Första styrelsemötet efter 31 mars beslutas vilka ansökningar som beviljas stipendier 

och med vilket belopp.  

 

Utbetalning av stipendiet sker till deltagarens kår efter att aktiviteten genomförts 

samt att kvitton och en rapport skickats till distriktsstyrelsen.  

 

Mottagarna av stipendium förväntas presentera en redovisning vid distriktsstämma 

eller distriktsråd 

 

 
Utbildningsbidrag  
Kan sökas av kårer i Norra Smålands Scoutdistrikt för medlemmars deltagande i 

utbildningar arrangerade av Scouterna eller Scouternas folkhögskola, såsom 

Treklöver Gilwell, Värdebaserat Ledarskap, Blå Hajk mfl. Bidrag kan även sökas för 

utbildningar med scout- och /eller friluftsinriktning arrangerade av Scouternas 

samarbetsorganisationer. Distriktet betalar ut ersättning med 25% av kursavgift och 

25% av resekostnad (billigaste färdsätt).  

Ovanstående avser utbildningar inom Sverige, vid utbildningar utomlands sker 

individuell bedömning. 

 

Bidraget kan även sökas av kårer i Norra Smålands Scoutdistrikt för medlemmars 

deltagande i ledarutbildningar arrangerade av Nordöstra Götalands Regionala 

Utbildningsgrupp om distriktet inte är samarbetspart. (Målet är att distriktet skall 

samarbete med Regionala Utbildningsgruppen och erbjuda kostnadsfria utbildningar 

till medlemmarna.) 

 

Ansökan görs efter genomförd kurs. Kursintyg, kursprogram och kvitton på 

resekostnad ska bifogas. Utbetalning sker till kår efter styrelsebeslut.  

 

Mottagarna av stipendium förväntas presentera en redovisning vid distriktsstämma 

eller distriktsråd 

 



 

Policy beslutad på Distriktsstämma 2017 

Policy fastställd på Distriktsstämma 2020 

Policy giltig till Distriktsstämma 2021 



Valberedningens förslag 2020 

 

Ordförande  Hans Sandblad Tenhults Scoutkår Omval 1 år 

V. Ordförande  Anders Bernberg Vetlanda Scoutkår Omval 1 år 

 

Ledamot  Ulf Ödman  Kristina Scoutkår Omval 2 år 

Ledamot  Henrik Johansson Kristina Scoutkår Vald 2020 

Ledamot   Ebba Sandblad Tenhults Scoutkår Nyval 2 år 

Ledamot   Rickard Carlsson Huskvarna Scoutkår Nyval 2 år 

Ledamot   Gabriella Eklöf Petri Barkeryds Scoutkår Nyval 2 år 

Ledamot   David Dethorey Månsarps Scoutkår Fyllnad 1 år 

Ledamot   Daniel Andersson KFUM Nässjö Nyval 1 år 

Ledamot  Uttro    Nyval 1 år 

 

Revisor  Andrea Renblad Tenhults Scoutkår Omval 1 år 

  Else-Mari Trum Tenhults Scoutkår Omval 1 år 

 

Revisorssuppleant Johan Granath Kristina Scoutkår Omval 1 år 

  Ulf Fransson  Bodafors Scoutkår Omval 1 år 

 

Verksamhetsrevisorer Håkan Arhursson Sofia Scoutkår Omval 2 år 

  Lars Skarp  Kristina Scoutkår Omval 2 år 

 

Valberedning  

Sammankallande Stefan Lindberg Månsarps Scoutkår Omval 1 år 

  Sara Julsgård  Barkeryds Scoutkår Omval 1år 

  Stefan Rödin  Tenhults Scoutkår Omval 1 år 

  Kent Nilsson  Nässjö FA Scoutkår Omval 1 år 


