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Välkommen på distriktsstämma 
Distriktsstämma 22 oktober 2022 

Varmt välkomna alla kårer och intresserade till årets stämma! 
Här följer en sammanfattning av hur vi tänker oss dagen: 

 
När? Vad? 
08.30 – 
09.00 

Incheckning 

08.30 – 
09.00 

Kaffe finns 

09.00  Välkommen 
09.15 Stämman öppnar 
10.00 Kort information om innevarande års verksamhet.  
 • Vässarö 
 • Påverkansarbetet 
 Genomgång av kommande punkter att besluta om, sedan tid för diskussioner.  
12.00-
12.30 

Lunch som kan intas ute eller inne i plenisalen 

12.30-
13.30 

Under lunchen erbjuds föreläsning i plenisalen av Josefine från CAN om drogers 
påverkan på grupper, med diskussion. 

13.30 FORTSATT DISKUSSION 
i storgrupp vid behov 

14.30 Paus för att hämta fika 
14.45 Stämman återupptas 
16.00 
cirka 

Stämman avslutas 

 
 

Sensus erbjuder också material från “Sunt Prat” att ta med hem till kåren efter 
stämman. Prata gärna med Christian från Sensus som finns på plats om kurser och 

utbildningar. 
 

Än en gång varmt välkomna! 
 
 

 

 

 

 

 

 



Vi föreslår att stämmans olika förslag/punkter behandlas i plenum och vid behov förs diskussion 
i bikupa. Baserat på de diskussioner och förslag som framkommer i bikuporna, fortsätter vi 
sedan i plenum och fattar beslut. (Läs mer om hur stämman med bikupor fungerar på sidan 9.) 

Datum: Lördag 22 oktober 
Tid: 9.00 – 16.00 
Plats: Bio Kaskad, Blackebergsplan 3, 168 48 Bromma. 

 
Anmälan till stämman och rösträttsunderlag 
Anmäl dig via Scoutnet senast fredag den 14 oktober: 
https://www.scoutnet.se/activities/view/2688  
Detta gäller både ombud, suppleanter, observatörer och funktionärer. (Anmälningsformuläret 
utgör underlaget till röstlängden.) 

 

Frågor 
Har du frågor om stämman, anmälan, rösträttsunderlag eller annat, kontakta kansliet på 
telefonnummer 08-652 05 10 eller e-post: info@scoutkansliet.se 

 

Välkomna! 
Önskar distriktsstyrelsen 

  

https://www.scoutnet.se/activities/view/2688
mailto:info@scoutkansliet.se


Föredragningslista  
 

Stämman öppnas 
Distriktets ordförande inleder stämman. 

 

1. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer 
Vi väljer personer som på olika sätt arbetar med att leda oss igenom stämman. 
  

a. Mötesordförande  
b. Protokolljusterare tillika rösträknare  
c. Eventuella övriga mötesfunktionärer 
  

2. Fastställande av röstlängden 
Vi får information om hur många ombud som är på plats och får rösta under stämman, vi tar fram en så kallad 
röstlängd.  

 

3. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats 
Vi beslutar om kallelsen till stämman skickats till kårerna i rätt tid inför stämman.  

 

4. Genomgång och fastställande av förslag till arbetsordning för stämman 
Vi bestämmer om vårt sätt att arbeta under stämman.  

 

5. Fastställande av föredragningslista  
Vi beslutar i vilken ordning beslut och information ska tas upp under stämman.  

 

6. Presentation av distriktets verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 
revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret, 2021 
Styrelsen presenterar distriktets verksamhet under förra året. De berättar vad som har gjorts under året och hur 
det har gått ekonomiskt under föregående år och hur revisorerna anser att styrelsen har genomfört sitt arbete.  

 

 

 

 

 



7. Beslut angående årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsen 
ledamöter för föregående år: 
Vi beslutar om den ekonomiska redovisningen för föregående år och beslutar om styrelsen har skött sitt uppdrag 
på ett ansvarsfullt sätt under det senaste året. 

a. Fastställande av årsredovisning från föregående år (2021)  
b. Beviljande av ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsens ledamöter för föregående år 
(2021) 
 

8. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
Vi beslutar om hur vi ska hantera det ekonomiska resultatet för föregående år. 

 

9. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman  

Vi beslutar om de förslag som lagts fram från distriktets medlemmar, så kallade motioner och från styrelsen, så 
kallade propositioner. 

 

10. Beslut angående medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast 
följande verksamhetsåret (2023) 
Vi bestämmer hur mycket man ska betala till distriktet varje år, vad vi ska göra och hur mycket pengar detta får 
kosta. 

a. Medlemsavgift (2023 samt preliminär medlemsavgift för 2024)  
b. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår (2023) 
c. Budget för kommande verksamhetsår (2023) 

 

11. Val av distriktsordförande 
Vi väljer vem eller vilka som ska vara ordförande för distriktet.  

 

12. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen 
Vi väljer vilka som ska ingå i distriktets styrelse. 

 

13. Val av revisorer 
Vi väljer vilka som ska kontrollera att styrelsen sköter distriktets verksamhet och väljer vilken revisionsbyrå vi 
ska ha. 

a. Verksamhetsrevisorer, varav en sammankallande 
b. Ekonomisk revisor och revisorssuppleant 
 



14. Val av sammankallande och övriga ledamöter i distriktsstämmans valberedning 
Vi väljer vilka som ska ingå i valberedningen. Valberedningen är de som ska föreslå de personer och funktioner 
som ska väljas på nästa års distriktsstämma. 

 

15. Övriga ärenden 
Övriga frågor som stämman önskar diskutera. 

 

Stämman avslutas 
Distriktets ordförande avslutar mötet. 

  



Så många ombud har kåren  
Här ser du hur många ombud distriktets kårer har rätt att skicka till distriktsstämman för att få 
rösta. Kåren kan utöver sina ombud skicka observatörer.    

Kår Antal medlemmar Antal ombud 
Adolf Fredriks scoutkår 221 7 
Ava Pavly scoutkår 4 3 
Bagarmossen Scoutkår 258 8 
Bandhagens scoutkår 110 5 
Blackebergs sjöscoutkår 195 6 
Brobergska Scoutkåren 205 7 
Enskede scoutkår 192 6 
Farsta scoutkår 15 0 
Förbundskåren KM 52 0 
Gränslösa scoutkår 96 4 
Hammarby Sjöscoutkår 181 6 
Hedvig Eleonora scoutkår 116 5 
Hässelby Scoutkår 235 7 
Hässelby strands sjöscoutkår 161 6 
Ingarö Sjöscoutkår 168 6 
Kärrtorps scoutkår 226 7 
Mälarhöjdens scoutkår 395 10 
Mäster Olof-Råcksta, scoutkår 101 5 
Nockeby scoutkår 225 7 
Norra Järva scoutkår 105 5 
S:t Göran, Sjöscoutkåren 291 8 
S:t Sigfrids scoutkår 73 4 
S:ta Maria scoutkår 293 8 
S:ta Maria scoutkår i Spånga 1 0 
Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng 311 9 
Scoutkåren Mälarscouterna 537 13 
Scoutkåren Vikingarna  144 5 
Sjöscoutkåren Drakarna 341 9 
Sköndals land & sjöscoutkår 330 9 
Spånga scoutkår 578 14 
Södermalms scoutkår 168 6 
Södra KM scoutkår 42 3 
Ti Partinos Koptiska Scoutkår 4 3 
Vikingarna, Scoutkåren 144 5 
Vinsta Scout KFUK-KFUM 29 3 
Vårberg-Skärholmen scoutkår 16 3 
Vällingby scoutkår 230 7 
Vässarö scoutkår 277 8 
Västertorps scoutkår 215 7 
Årsta Scoutkår 261 8 
Älvsjö scoutkår 609 15 
Örby scoutkår 172 6 
Örnsbergs Scoutkår 399 10 

  



Varje kår med minst fem medlemmar yngre än 26 år får skicka 3 ombud till distriktsstämman. 
Utöver detta får varje kår skicka ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar 
utöver femtio.  

Det medlemsantal som avses är kårens medlemmar 31 december året före stämman. 

Kårer med noll mandat har inte minst fem medlemmar under 26 år, har inte antagit några 
stadgar, eller har startat under året.  

 

Arbetsordning för distriktsstämman 
Styrelsen föreslår följande förhandlingsordning för distriktets stämma 2022.  

 

Inledning  

I den här delen beskriver vi hur stämman ska arbeta för att beslutsprocessen ska vara 
demokratisk, smidig och hinnas med inom de givna tidsramarna. 

 

Distriktsstämmans övergripande syfte  

Distriktsstämman är Stockholm scoutdistrikts högsta beslutande organ. Ombud för alla kårer i 
distriktet samlas för att gemensamt representera alla scouter i distriktet och besluta vad distriktet 
ska göra under kommande år. Det övergripande syftet med stämman är att besluta om 
inriktningen för verksamheten under kommande år och att avsluta den tidigare 
verksamhetsperioden. Styrelse och andra centrala förtroendeposter ska också utses.  

 

Mötesfunktionärer för stämman 

För att stämman ska kunna genomföras på ett bra sätt finns ett antal personer som har i uppgift 
att hålla i stämman och se till så att beslut kan tas, dokumenteras och är riktiga. 

  
Mötesordföranden har till uppgift att leda stämman, hålla ordning på arbetsformerna och har 
ansvar för att samtliga ombud kan följa med i beslutsfattandet.  

 

Sekreteraren för protokoll över de beslut som tas på stämman. Protokollet ska sedan läsas 
igenom och godkännas av de justeringspersoner som valts på stämman. Mötesordförande och 
sekreteraren utgör tillsammans mötespresidiet. 

 

 



Protokolljusterarna ska läsa igenom och godkänna det som sekreteraren har skrivit i 
protokollet. Det är viktigt att man hänger med i vilka beslut som tas och vilka personer som 
väljs. Om sekreteraren har skrivit fel så är det protokolljusterarnas ansvar att se till så att det blir 
rätt i det slutgiltiga protokollet. Därför måste man vara uppmärksamma under stämman och 
tillgänglig efter stämman för att kunna granska och skriva under det färdiga protokollet. 
Protokolljusterarna är också rösträknare när det behövs. 

  



Stämmans flöde i stora drag  

För att i demokratisk ordning fatta beslut som alla ombud kan påverka och ta ställning till arbetar 
stämman genom ett antal olika steg. Tanken är att genom de olika stegen successivt förhandla 
fram förslag till beslut som en majoritet kan ställa sig bakom.  

 

1. Stämmans inledning i plenum (det vill säga när alla är samlade i den stora salen)  

Huvudsakligt innehåll: Stämman öppnas och formalia avhandlas.  

Ombudens roll: Delta genom att rösta och eventuellt lämna egna förslag i de olika 
formaliapunkter som avhandlas. 

 

2. Diskussion i bikupa 

Huvudsakligt innehåll: Bikupa innebär att alla uppmanas att reflektera och diskutera 
tillsammans med de personer som sitter närmaste. Man ”surrar” kring en frågeställning under 
några minuter. Därefter bryts bikuporna och man går vidare och delar med sig av diskussionerna. 
Inför bikuporna kan beslutsärenden presenteras på stationer eller i plenum, ombuden och övriga 
deltagare kan då informera sig om de olika förslagen. 

Ombudens roll: Informera sig om de olika motionerna och propositionerna, ställa frågor och 
diskutera i bikuporna. 

 

3. Beslut i plenum  

Huvudsakligt innehåll: Alla ombuden samlas i plenum. Varje beslutsärende hanteras utifrån 
dagordningen. Utgångspunkten är att de stora diskussionerna och frågorna redan har skett under 
bikupsdiskussionerna. På punkterna ges en kortare redogörelse och möjlighet till diskussion i 
syfte att belysa de olika synsätten som kan ha framkommit i bikuporna. 

Ombudens roll: Ombuden följer förhandlingen och tar ställning genom att rösta på de olika 
förslagen. 

 

Närvaro- yttrande- och förslagsrätt på stämman 

Ur Scouternas stadgar § 8.6 Mötesrättigheter och beslutsformer för distriktsstämma har 
följande personer närvaro- och yttranderätt: 

• Samtliga närvarande medlemmar i distriktet. 
• Avgången ledamot i distriktsstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för dennes förvaltning. 
• Inbjudna gäster. 

 

 



 

Följande personer har förutom närvaro- och yttranderätt, även förslagsrätt:  

• Ombud  
• Ledamöter i distriktsstyrelsen.  
• Valda revisorer i fråga om deras granskning. 
• Valberedningens ledamöter i fråga om val som de förberett. 

 

Distriktsstämman kan besluta att ge ytterligare personer närvaro- och yttranderätt. Rösträtt 
tillkommer ombud. Ingen har rätt att rösta i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode. 

 

Röstning 

Ur Scouternas stadgar, § 8.6: För utövande av rösträtt och fattande av beslut gäller: 

• att varje röstberättigat närvarande ombud har maximalt en röst.  
• att beslut fattas genom öppen omröstning. Stämman kan i särskilda frågor besluta om 
att sluten omröstning ska ske. I fråga om personval, om någon röstberättigad eller 
mötespresidiet begär det, fattas beslut med sluten omröstning.  
• att som stämmans beslut gäller den mening som stöds av flest antal röstande.  
• att vid lika röstetal avgör lotten. 

 

Beslut 

Beslut fattas med acklamation (ombuden säger ja). Om man motsätter sig ett beslut säger man 
”Ja” när mötesordförande frågar: ”Någon däremot?”. Man säger därmed aldrig ”nej” vid beslut. 
 
Vid personval förekommer inte någon fråga om motsättning. Om man inte vill välja en person så 
visar man det genom att rösta på en annan kandidat, eller lägga ner sin röst. 

Vid öppen omröstning presenteras röstsiffrorna för samtliga ombud. Vid sluten omröstning 
presenteras röstsiffrorna enbart för rösträknarna och mötespresidiet. Vid sluten omröstning med 
fler än två alternativ genomförs omröstning genom kontrapropositionsvotering, en röstnings-
metod som kan användas om det finns fler än två likvärdiga förslag. Det betyder ordagrant mot-
förslags-omröstning. Om det blir diskussion om resultatet fungerar rösträknarna som stämmans 
kontrollpersoner.   
 
Vid val av grupper där det finns fler kandidater än platser tillämpas Schulzemetoden för röstning 
och rösträkning. Schulze-metoden innebär att ett ombud i sin röst rangordnar kandidaterna. Om 
ens förstahandsval inte blir vald kommer ens röst inte bli bortkastad - då kommer rösten 
användas på kandidaten en gillar näst bäst, och så vidare i fallande ordning. Metoden garanterar 
att kandidaterna som blir valda har största möjliga stöd och att inte kandidater med lägre stöd 
kan väljas över kandidater med högre stöd. Se även https://sv.wikipedia.org/wiki/Schulze-
metoden  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Schulze-metoden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schulze-metoden


 

Omröstning 

• Acklamation – muntlig omröstning, mötesordföranden avgör om det blev ett ja eller nej.  

• Votering – röstning med röstkort, mötesordföranden avgör om det blev ett ja eller nej.  

• Rösträkning – röstning med röstkort eller elektronisk omröstning, rösträknarna räknar enskilt 
och meddelar presidiet sitt resultat, presidiet avgör om det blev ett ja eller nej. Rösträknarna får 
inte prata med varandra innan mötesordförandena redovisat resultatet.  

• Sluten omröstning – ombuden får en och en avlägga sin röst nedskriven på en lapp, rösterna 
kontrolleras mot röstlängden och räknas sedan av rösträknarna utan insyn från någon annan. 
 
Om ett ombud inte håller med om mötesordförandens bedömning kan ombudet säga ifrån och 
då genomförs en noggrannare omröstning. En noggrannare omröstning begärs genom att man 
ropar namnet på nästa typ av omröstning, efter en acklamation ropar man alltså votering och 
därefter rösträkning.  
 
Det finns också en omröstningsvariant som heter sluten omröstning. Det innebär att man skriver 
sina svar på en lapp som rösträknarna sedan räknar utan insyn från någon annan. Stämman kan i 
särskilda frågor besluta om att sluten omröstning ska ske. I fråga om personval kan beslut fattas 
med sluten omröstning om mötespresidiet eller någon som är röstberättigad begär det.  



Årsredovisning 2021 för Stockholms 
Scoutdistrikt 
 

Se bilaga 1. 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2021 för 
Stockholms Scoutdistrikt 
 

Se bilaga 2. 

  



Motioner & propositioner 
Motioner och propositioner är förslag som har kommit in från distriktets 
medlemmar, motioner, och från styrelsen, propositioner. 

 

Inga motioner har inkommit till årets distriktsstämma. 

 

Proposition 1: Med anledning av uteblivet intresse för att skapa 
tidningen, stoppa utgivningen av medlemstidningen Demed 
 
Sedan många år tillbaka har Stockholms Scoutdistrikt givit ut medlemstidningen Demed med 
fyra nummer per år. Med hänsyn till kostnaden och läsarfrekvensen för denna publikation antog 
distriktsstämman 2020 förslaget att produktionen av Demed ska utgå från principen ”öka de 
ideella resurserna och minska de resurser som anställd personal på kansliet lägger på tidningsproduktionen”.  
 
Under 2021 och 2022 har tidningen i princip producerats av ideella krafter. Den ideella 
chefredaktören aviserade i god tid sitt avslut som redaktör till styrelsen och under 2021 och 2022 
har vi sökt en ny redaktör till Demed utan framgång. Annonser har publicerats i Demed nr 4 
2021 och nr 1 2022 samt i nyhetsbreven för januari 2022 och mars 2022. Det gjordes också ett 
riktat utskick till alla medlemmar över 15 år i distriktet september 2022. 
 
Styrelsen anser därför att det inte finns förutsättningar att producera Demed tillsvidare samt att 
styrelsen under 2023 bör utreda hur de medel som tidigare avsatts för produktion av Demed bör 
disponeras framåt. 
 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår 

att upphöra med produktion och utgivning av Demed samt utreda hur de medel 
 som tidigare avsatts för produktion av Demed bör disponeras framåt. 

att återrapportering sker på stämman 2023 

 

  



Verksamhetsplan 2023 för 
Stockholms Scoutdistrikt 
 
Stockholms Scoutdistrikts verksamhetsplan utgår från Scouternas strategi, vilken sträcker sig 
fram till 2025. För att sätta in delar av vår verksamhetsplan i sitt sammanhang återfinns därför 
vissa delar av Scouternas strategi samt även en vision för distriktet. Visionen sträcker sig längre 
än 2023, men det ska alltid vara vår strävan, varför vi ser att den kan finnas med i 
verksamhetsplanen. 

 

Styrelsen föreslår stämman 

att  anta verksamhetsplan och budget för 2023.  
 

Förslag Verksamhetsplan 2023 
Verksamhetsplanen för 2023 tar avstamp i verksamhetsplanen för 2022 och fortsätter bygga på 
de tre strategiområdena, samt förutsättningar, i enlighet med Scouternas strategi fram till 2025. 
Verksamhetsplanen 2023 är utöver styrning för distriktsstyrelsen även en del av distriktets roll att 
underlätta för såväl Scouterna som scoutkårer att uppfylla vårt gemensamma mål och vision: 
Unga som gör världen bättre. 

 

De extra viktiga delarna i verksamhetsplanen 2023 är: 

- Genomföra ett distriktsläger 2023 

- Fortsätta vara aktiva i samhällsdebatten 

- Fortsätta arbetet med att se över samtliga kostnader och intäkter, så att distriktet även i 
framtiden har en hållbar ekonomi 

 

Vision för Stockholms scoutdistrikt 

Stockholms Scoutdistrikt är ett levande och växande distrikt bestående av engagerade kårer i en 
inkluderande demokrati. Vi utvecklas tillsammans genom äventyr och utmaningar. Vår 
lägeranläggning Vässarö ska ha en hög och jämn beläggning, inom dagens utrymme, under hela 
säsongen. 

 

  



Scouter utvecklas till förebilder 
 

”Scouterna förbättrar världen! Vi gör det genom att varje person som deltar i 
scoutverksamheten blir redo för livet, utvecklas till sin fulla potential och blir en 
aktiv världsförbättrare. Kraften i att alla scouter – var och en för sig, och alla 
tillsammans – utvecklas och tar aktiv del i samhällsutvecklingen är ostoppbar. 
Den lilla handlingen får ringar på vattnet som förflyttar berg. Vi är föregångare i 
stort och smått och vi är stolta över det!” 

 

Stockholms Scoutdistrikt vill under 2023: 
 

• Skapa mötesplatser för scouter och ledare att utbyta erfarenheter och skapa nya 
kontakter. Det gör vi genom att: 

o Anordna kårträffar minst en gång per termin, där målet är att alla kårer ska ha 
deltagit på minst en under året. 

o Anordna åldersgruppsträffar för ledare.  
o Erbjuda arrangemang, kurser och andra aktiviteter.  

• Arbeta aktivt för att ha en hög närvaro på distriktsstämman för att skapa delaktighet och 
inflytande i distriktets arbete. Målet är att varje år öka antalet deltagande kårer på 
distriktsstämman. 

• Aktivt arbeta för att utveckla och erbjuda ett aktuellt innehåll på alla träffar. 
• Sprida exempel på goda förebilder genom distriktets sociala medier och Demed. 
• Aktivt arbeta med att utveckla ledarskapet för de som deltar i distriktets verksamhet. Det 

gör vi bland annat genom att praktisera scoutmetodens olika delar i det vi gör.  
• Vara aktiva i samhällsdebatten genom att fortsätta arbetet i ”Påverkansgruppen”. 

Gruppen knyter kontakter med lokala politiker, organisationer och företag för att visa vår 
samhällsnytta samt skapar opinion i för oss viktiga frågor. 

• Arbeta med att öka kunskaperna kring drogers och alkohols påverkan på enskilda 
personer och på samhället för våra medlemmar. 

 

  



Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte 
 

”Grunden i scoutrörelsen är mötet scouter emellan och mellan scouter och 
ledare! I alla våra möten upplever den enskilde scouten en verksamhet som är så 
bra att den inte kan tänka sig något roligare, mer spännande eller mer 
utvecklande. Scouten är delaktig i att skapa den verksamheten och stöttas av 
ledare som känner sig trygga och förberedda.” 

 

Stockholms Scoutdistrikt vill under 2023:  

• Skapa förutsättningar för att göra det enkelt och roligt att engagera sig i distriktets 
verksamhet. Det gör vi genom att: 

o Se över distriktets utbud av aktivitets- och arbetsgrupper och vid behov utöka 
med grupper för att utveckla distriktet. 

o Se över samverkansformerna mellan aktivitets- och arbetsgrupperna och 
styrelsen. 

o Tydliggöra alla olika delar av distriktets verksamhet, exempelvis: TOIS, 
utbildningsarrangör, Utmanar-AU, Vässarö, verksamhetsrevisorer, styrelsen med 
mera.  

o Tydliggöra att engagemang även ska kunna vara av kortare karaktär i olika 
uppdrag. 

• Skapa en kultur där ledare vill gå olika typer av utbildningar och träffas för att nätverka. 
Det gör vi genom att: 

o Underlätta och stötta utbildningar inom distriktets geografiska område, genom 
aktivt samarbete med regionala utbildningsgruppen i Stockholm.  

o Undersöka intresset för att i distriktets regi anordna intressekurser samt aktivt 
arbeta för ett samarbete kring intressekurser inom regionen. 

• Stödja utmanar-AUt. 
• Arrangera ett distriktsläger 2023. 

 

  



Fler ska få uppleva scouting 
 

”Vi vet att scouting förändrar liv och vill därför att allt fler får chansen att 
uppleva världens bästa fritid – Scouting! Vi växer genom att vi präglas av 
mångfald, både i vilka vi vänder oss till och är öppna för men också i att det 
finns en mångfald i sätten att bedriva scouting. Bland föräldrar är vi en av de 
mest eftertraktade fritidsaktiviteterna för deras barn.” 

 

Stockholms Scoutdistrikt vill under 2023: 

• Öka antalet medlemmar i distriktet. Målet är att växa med minst 5 procent. Det gör vi genom 
att: 

o Fortsätta utveckla samarbetet med Scouternas regionala kansli i Stockholm för att 
underlätta för kårerna att få hjälp med rekrytering och andra frågor.  

o Ta fram en tillväxtstrategi för distriktets fortsatta tillväxt. 
• Utveckla informationsmaterial för att informera skolor att se lägerskola på Vässarö som en 

del av läroplanen och därmed få fler att åka ut under veckodagarna. 

 
 

Förutsättningar 
• Ha en tydlig plan framåt för att säkerställa att vi har en god ekonomi både nu och i framtiden 

genom att arbeta med att se över samtliga kostnader och intäkter så att de ger grund för en 
fortsatt god ekonomi. 

• Ha ett välfungerande kansli som stödjer kårerna utifrån deras behov. 
• Vässarö ska vara en tillgång för verksamheten och attraktiv för både interna och externa 

gäster, scouter såväl som icke-scouter. 

 
Grundutbud 
Utöver ovanstående delar har Stockholms Scoutdistrikt också ett grundutbud: 

 

För kårer och medlemmar: 

• Avsätta pengar i budgeten till utbildningsbidrag, där distriktets medlemmar kan söka 
bidrag. 

• Erbjuda kårer stöd vid behov. 
 

Information: 

• Publicera nyhetsbrev, minst åtta per år. 
 

 

 



 

Arrangemang: 

• Tävlingarna Scouternas Dag, Scouternas Natt samt Scouternas Höstdag. 
• Utmanararrangemangen Ting och Försmak. 
• Julotta. 
• Läger- och lägerskoleverksamhet på Vässarö. 
• Funktionärsverksamhet sommartid på Vässarö. 
• Konfirmationsläger på Vässarö. 
• Existeraläger på Vässarö. 

 

Medlemskap: 

• Bibehålla medlemskapet i Sensus, Föreningen för Frustunaby samt S:t 
Göranskommittén. 

• Bibehålla engagemanget i Skatbostiftelsen. 
 

Distriktsstyrelsen: 

• Närvara vid de distriktsordförandeträffar som arrangeras av Scouterna. 
• Genomföra Stockholm Scoutdistrikts stämma 2023 på Vässarö utifrån principen att 

stämman ska hållas i stan de år som Scouternas demokratijamboree anordnas och på 
Vässarö däremellan. 

• Anordna möte inför Scouternas stämma de år den genomförs. 
 

Prioriteringar i aktiviteter kan komma att göras av styrelsen i mån av resurser, främst i form av 
ideell tid. Även andra aktiviteter kan komma att genomföras i linje med strategin. 

 
 

  



Budget 2023 för Stockholms 
Scoutdistrikt 
 

Se bilaga 3. 

  



Valberedningens arbete  
 

Kort om processen 

Valberedningen, har som uppgift att på distriktsstämma föreslå en ny distriktsstyrelse, revisorer 
och valberedning. Sedan är det kårernas ombud på stämman som beslutar vilka som får 
uppdraget.  

 

För att valberedningen ska kunna lägga fram ett bra förslag tar valberedningen emot 
nomineringar från distriktets medlemmar med förslag till de olika funktionerna i 
distriktsstyrelsen. Valberedningen tar även emot förslag på valberedningen och 
verksamhetsrevisorer.  

 

Nomineringar har skett genom att maila valberedningen@scoutkansliet.se  

Alla nominerade har kontaktats under hösten för att prata igenom uppdraget och vad det innebär 
att vara nominerad.  

I sitt förslag eftersträvar valberedningen en utspridd fördelning av ålder, kårtillhörighet och 
balans mellan kön.  

 

Vi har i år valt att kandidater föreslås till ledamöter och att vi inte väljer dessa till specifika roller 
inom styrelsen, detta så att styrelsen har bättre möjlighet att konstituera sig utefter vad distriktet 
har för behov. 

 

Valberedningen 2022 

Malena Beijer, Kärrtorps scoutkår, sammankallande  

Magnus Gutenberg, Mälarscouterna 

Alban Kjellgren Axlund, Scoutkåren Gustav Vasa-Bredäng 

 

Kontakta oss gärna på valberedning@scoutkansliet.se  

 

 

mailto:valberedningen@scoutkansliet.se


Valberedningens förslag  
 
Valberedningen föreslår stämman att välja följande kandidater  

 

Förslag till styrelse 2023 

Post: Namn: Kår: Omval/Nyval 
Ordförande Niclas Barkåker Bandhagens scoutkår Omval 1 år 
Ordförande Caroline Edlind Nockeby scoutkår Nyval 1 år 
Ledamot William Mårding Sköndals Land- och sjöscoutkår Omval 2 år 
Ledamot Klara Beijer Mörck Kärrtorps scoutkår Nyval 2 år 
Ledamot Aksel Aardahl  Scoutkåren Gustav Vasa-Bredäng Nyval 2 år  

 

Redan valda för 2021 – valda på 2 år vid förra stämman 

Post: Namn: Kår: 
Ledamot (ekonomi) Marie Stiegler Vällingby scoutkår 
Ledamot (Vässarö)  Martin Sommer Sjöscoutkåren Drakarna 

 

Förslag till ekonomiska revisorer 2023 och verksamhetsrevisorer 2023 

Ekonomisk revisor, ordinarie Grant Thornton Sweden   
Ekonomisk revisor, ordinarie Grant Thornton Sweden   
Verksamhetsrevisor, ordinarie Åsa Wahlström Mälarhöjdens scoutkår  Omval  
Verksamhetsrevisor, ordinarie Kerstin Aronsson Vällingby scoutkår  Omval  
Verksamhetsrevisor, ordinarie Jonas Sohlberg Sjöscoutkåren Drakarna Omval  

 

Förslag till valberedning, väljs på 1 år  

Post:  Namn:  Kår:  
Sammankallande  Malena Beijer  Kärrtorps scoutkår 

 Magnus Gutenberg  Mälarscouterna 

 Alban Kjellgren Axlund 

 

Scoutkåren Gustav Vasa-Bredäng 

 



Begreppsordlista – en lätt guide till 
tunga ord  
 
Här hittar du förklaringar till några av de ord som kan dyka upp på distriktsstämman. Vi i 
Scouterna försöker använda ett så modernt språk som möjligt när vi har möte så att alla förstår, 
men vissa krångliga ord slinker med ändå. 

 

ACKLAMATION  
Beslut kan tas med acklamation i ett demokratiskt möte. Röstning sker då med bifallsrop "Ja!", 
varpå ordförande meddelar vad mötet (enligt dennes mening) har beslutat och "klubbar" beslutet 
om ingen innan dess begär votering. Till skillnad från exempelvis sluten votering innebär metoden i 
princip att samtliga vet hur de andra väljer. I praktiken är det ofta bara de mötesdeltagare som 
sitter närmst som kan avgöra hur var och en har röstat.  

 

ADJUNGERA  
En styrelse, eller annan grupp, kan själva utse en person som tillfälligt eller under längre tid deltar 
i gruppens arbete, utan att denne är vald av stämman. I distriktet är till exempel utmanarnas 
representant adjungerad till styrelsen. Oftast har en person som är adjungerad inte rösträtt.  

 

AJOURNERA  
Att ta en paus i mötet. Pausen är oftast tidsbestämd.  

 

ANSVARSFRIHET  
På stämman beviljas distriktets styrelse ansvarsfrihet. Det innebär att de beslut som styrelsens 
ledamöter har tagit beslut under året godkänns av stämman (alltså medlemmarna) det vill säga att 
styrelsen har agerat enligt föregående stämmobeslut. Det är mycket ovanligt att en styrelse inte 
beviljas ansvarsfrihet.  

 

AVSLAG  
På stämman kan ombuden avslå ett förslag, en motion eller en proposition som behandlas under 
mötet. Avslag betyder att ombuden är emot förslaget och alltså inte håller med. Motsatsen till 
avslag är bifall. 

 



BALANSRÄKNING  
Visar alla tillgångar, skulder och eget kapital som distriktet har vid en viss tidpunkt, till exempel 
31 december. Tillgångar kan vara pengar, hus och så vidare.  

 

BEGÄRA ORDET 
När ordförande säger att ordet är fritt viftar man med sitt röstkort om man vill säga något; 
mötesordföranden fördelar sedan ordet utifrån en talarlista. 

 

BIFALL  
På stämman kan ombuden bifalla ett förslag, en motion eller en proposition som behandlas 
under mötet. Bifall betyder att ombuden är för förslaget och alltså håller med om det. Motsatsen 
till bifall är avslag.  

 

BIKUPEDISKUSSION 
Bikupa innebär att alla uppmanas att reflektera och diskutera tillsammans med de personer som 
sitter närmaste. Man ”surrar” kring en frågeställning under några minuter. Därefter bryts 
bikuporna och man går vidare och delar med sig av diskussionerna. Inför bikuporna kan 
beslutsärenden presenteras på stationer eller i plenum, ombuden och övriga deltagare kan då 
informera sig om de olika förslagen. 

 

BORDLÄGGNING  
Frågan sparas till senare under stämman eller till ett annat möte. 

 

BUDGET  
Ekonomisk plan som visar distriktets förväntade intäkter och kostnader under en bestämd 
tidsperiod. Styrelsen ansvarar för att budgeten följs.  

 

DAGORDNING  
En lista som visar vilka punkter som ska diskuteras under stämman och i vilken ordning det ska 
göras. Kallas även föredragningslista. 

 

DELEGERA  
Att överlåta rätten att ta beslut inom en viss fråga till en person eller en grupp som är 
specialiserad på ämnet. 

 



FIRMATECKNARE  
Personer som utsetts av styrelsen för att företräda distriktet och skriva under avtal för distriktets 
räkning. 

 

JÄMKNING  
Om två förslag är lika varandra kan de som lagt förslagen prata ihop sig och föreslå ett nytt 
förslag som båda kan ställa sig bakom och rösta på, då har de gjort en jämkning. 

 

LEDAMOT  
Alla som sitter i distriktets styrelse är ledamöter. En ledamot kan även ha specifika uppdrag som 
ordförande, ekonomiansvarig, personalansvarig eller dylikt. Styrelseledamöterna väljs på ett eller 
två år, och börjar sitt uppdrag vid årsskiftet.  

 

LÄGGA TILL HANDLINGARNA  
Skriftliga rapporter brukar läggas till handlingarna, det innebär att detta beslut skrivs in i 
protokollet och att själva rapporten läggs som bilaga till protokollet.  

 

MAJORITET  
I omröstningar gäller oftast enkel majoritet, det vill säga att mer än hälften av ombuden håller 
med om beslutet. Det finns även något som kallas kvalificerad majoritet och med det menas 
oftast att 2/3 eller 3/4 av ombuden ska hålla med om beslutet. Vissa ändringar i stadgarna kräver 
även två beslut på olika stämmor för att de ska gälla.  

 

MOTION  
Alla medlemmar i distriktet kan lämna in skriftliga förslag till distriktsstämman. De kallas 
motioner. Motioner måste skickas in senast tre veckor innan stämmans öppnande. Alla motioner 
som skickas in behandlas av stämman. Även distriktets styrelse kan lämna förslag till stämman, 
då kallas det proposition.  

 

NOMINERING  
Att föreslå en kandidat till något, till exempel styrelsen eller valberedningen kallas att nominera. 

 

OMEDELBAR JUSTERING  
Om ett särskilt viktigt beslut fattas på stämman kan ombuden begära att stämman omgående 
justerar den punkten i protokollet. Det beslutet blir då omedelbart giltigt. Jämför protokolljusterare.  

 



OMRÖSTNING  
Efter bikupediskussionerna har vi förhandling i plenum, det innebär att vi röstar om bland annat 
motioner och propositioner. I omröstningen utgår vi från beslutsunderlaget. Om ett ombud 
anser att mötesordförande inte korrekt bedömde vilket förslag som vann omröstningen kan 
”votering” begäras, då räknas rösterna på ett mer noggrant sätt.  

 

ORDFÖRANDE  
Ordförande har till uppgift att leda stämman, hålla ordning på arbetsformerna och har ansvar för 
att samtliga ombud kan följa med i beslutsfattandet. Mötesordföranden ska inte påverka vilka 
beslut som fattas, bara säkerställa att beslut fattas på ett demokratiskt vis.  

 

ORDNINGSFRÅGA  
Detta är frågor som handlar om formen för mötet, till exempel i vilken ordning olika förslag tas 
upp vid beslut eller om mötet ska ta en paus. Om något ombud vill ta upp en ordnings-fråga får 
den företräde framför den fråga som diskuteras för tillfället eftersom en ordnings-fråga kan 
handla om det som just då diskuteras. Ordningsfrågor är viktiga verktyg för att räta ut 
frågetecken så att alla kan delta i diskussionen på lika villkor.  

 

PARAGRAF  
Paragraf är en del i ett kapitel av stadgarna eller ett avsnitt i ett protokoll. De är alltid numrerade 
och är lätta att hänvisa till.  

 

PLENUM  
Stämman genomförs som plenum (och om det behövs i bikupa). I plenum sitter alla ombud i 
samma rum och där sker beslutsfattarprocessen. Förhandlingarna leds av en mötes-ordförande. 

 

PRESIDIUM (PRESIDIET)  
Med presidium menas de som leder stämman, det vill säga ordförande och sekreterare.  

 

PROPOSITION  
Inför distriktets stämma lämnar styrelsen  ett antal skriftliga förslag. De kallas propositioner och 
publiceras tillsammans med handlingarna. Alla propositioner diskuteras och röstas om på 
stämman. Även medlemmar kan lämna förslag, då kallas det motion. 

 

 

 



PROPOSITIONSORDNING  
Den ordning ordföranden tar upp olika delförslag när stämman ska rösta. Oftast är det bara för 
eller emot ett förslag men ibland konkurrerar vissa förslag med varandra och då behöver 
omröstningen ske i flera steg.  

 

PROTOKOLL  
Protokollet skrivs av sekreteraren och ska dokumentera vilka beslut som stämman fattar. 
Protokollet kontrolleras av protokolljusterarna. På mindre formella möten kan det även kallas 
minnesanteckningar.  

 

PROTOKOLLJUSTERARE  
På stämman väljs en eller flera personer som kontrollerar att protokollet stämmer överens med 
vad som beslutades på stämman. När de gjort det skriver de under protokollet och då justeras 
protokollet vilket innebär att det blir giltigt. Om sekreteraren har skrivit fel så är det 
protokolljusterarnas ansvar att se till så att det blir rätt i det slutgiltiga protokollet. Därför måste 
man vara uppmärksamma under stämman och tillgänglig efteråt för att kunna granska och skriva 
under det färdiga protokollet. Protokolljusterarna är också rösträknare när det behövs. 

 

RESERVATION  
Det ombud som inte accepterar stämmans beslut kan reservera sig mot det. Det betyder att 
personen inte är ansvarig för beslutet. Reservation brukar vanligen ske som en slags protest, bara 
för att ett ombud röstat nej till något betyder det inte att man normalt sett reserverar sig.  

 

RESULTATRÄKNING  
Resultaträkningen visar resultatet av organisationens intäkter och kostnader under 
verksamhetsåret.  

 

REVISION  
Revisorns granskning av organisationens resultat- och balansräkning, löpande bokföring, samt 
styrelsens förvaltning det vill säga att styrelsen hållit sig till stadgar, budget och förra stämmans 
fattade beslut. 

 

REVISORER  
Personer som utsetts att utföra revisionen i organisationen. Revisorer väljs av stämman.  

 



REVISIONSBERÄTTELSE  
Årlig redogörelse (av revisor) som meddelar resultat av revisionen, samt uttalar sig om 
balansräkningen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

RÖSTGRANSKNING  
Om ett ombud vill ha en mycket noggrann bedömning av omröstningen på en särskild punkt 
begär ombudet röstgranskning. Då avges rösterna i frågan efter upprop från den gällande 
röstlängden.  

 

RÖSTKORT  
Alla ombud får ett röstkort med ombudsnummer på. Det kan användas vid omröstningar, men 
används framförallt när ett ombud vill begära ordet för att mötesordföranden ska veta vem det 
är som vill säga något. Röstkortet kan också användas när man vill lämna in ett förslag på 
påverkanstorget.  

 

RÖSTLÄNGD  
Lista över hur många ombud som är med på mötet och har rätt att rösta.  

 

RÖSTRÄKNARE  
Rösträknare är de personer som räknar röster vid en omröstning på ett möte. Protokoll-
justerarna brukar fungera som två rösträknare. De bör vara två för att de ska kunna jämföra sina 
resultat. Se även omröstning.  

 

RÖSTRÄTT  
Alla personer som är utsedda till ombud har rösträtt på distriktsstämman. Det innebär att de får 
vara med och rösta om besluten. Andra personer som deltar i mötet, som inte är utsedda av sin 
kår till ombud har inte rösträtt.  

 

SAKFRÅGOR OCH SAKUPPLYSNINGAR  
Inlägg i debatten som rör fakta, till exempel frågor och upplysningar som är till för att alla 
inblandade ska veta så mycket som möjligt så att de kan fatta ett välgrundat beslut. Sakfrågor och 
sakupplysningar bryter som regel talarlistan och behandlas direkt. 

 

SEKRETERARE  
Den person som skriver protokoll på mötet.  

 



SLUTEN OMRÖSTNING  
Sluten omröstning sker genom att ombuden skriver sitt val på en röstsedel. Till exempel kan 
detta ske vid personval om det finns flera personer som kandiderar till en post.  

 

STADGAR  
Grundläggande bestämmelser för distriktet.  

 

STRECK I DEBATTEN  
Streck i debatten är en ordningsfråga som kan lyftas på mötet om man vill att diskussionen kring 
en specifik fråga ska avslutas, för att man inte tycker att några nya argument eller fakta tillförs till 
diskussionen. När ett ombud säger ’’streck i debatten’’ så beslutar stämman tillsammans om detta 
ska gälla. Om det blir streck i debatten får alla en chans att skriva upp sig på talarlistan för att göra 
ett sista inlägg på punkten i fråga, sedan fortsätter debatten tills talarlistan är tom, utan att den 
kan fyllas på, såvida inte strecket upphävs. Efter att talarlistan har gåtts igenom går mötet vidare 
till beslut och senare till nästa punkt.  

 

STÄLLA MOT AVSLAG  
I omröstningar ställs alltid slutförslaget mot avslag så att både ja-sidan och nej-sidan ska ha en 
chans att lägga sin röst.  

 

SUPPLEANT  
En ersättare som tillfälligt kan axla rollen som ombud om den ordinarie är frånvarande.  

 

TALARLISTA  
Lista som ordföranden eller tillförordnad ansvarig, för över vems tur det är att tala. Man skriver 
upp sig på talarlistan genom att begära ordet.  

 

VALBEREDNING  
Valberedningen förbereder val av bland annat styrelse. De personer som valberedningen föreslår 
till olika poster ska alltid vara tillfrågade först. Valberedningen utses av stämman. 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
Skriftlig redogörelse för vilka aktiviteter och beslut som fattats i organisationen under 
verksamhetsåret.  

 



VERKSAMHETSREVISORER  
Personer som granskar att styrelsen har följt organisationens stadgar och stämmobeslut. 
Verksamhetsrevisorerna utses av stämman.  

 

VOTERING  
Se omröstning. 

 

YRKANDEN OCH HUVUDYRKANDE 
Ett yrkande är ett annat ord för förslag som lämnas in under pågående stämma, det vill säga inte 
i förhand som motioner och propositioner. Huvudyrkande kallas det förslag som bedömts ha 
flest ombud bakom sig (kallas ibland huvudförslag eller huvudproposition).  

Andra yrkanden och förslag som har förekommit i diskussionen tas upp till omröstning. 

 

YTTRANDERÄTT  
På distriktsstämman har alla närvarande medlemmar rätt att yttra sig. Särskilt inbjudna personer 
kan också ges yttranderätt. 

 

ÅRSREDOVISNING 
Visar distriktets ekonomiska resultat (resultaträkning) och ställning (balansräkning) samt 
beskriver verksamheten som bedrivits under ett år. Styrelsen ansvarar för att upprätta en 
årsredovisning.  
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