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Kallelse 
 

 

Välkommen på distriktsstämma! 
  

Söndag den 23 oktober 2022 är alla kårer i Roslagens scoutdistrikt kallade till årets 
distriktsstämma. 

  
Datum: Söndag 23 oktober 2022 
Tid: kl. 14.00-17.00 
Plats: Näsbyvikens Båtklubb, Viggbyholms Sjöscoutkår med möjlighet att vara med på 
distans.  
Anmälan: Anmäl dig senast 13 oktober via denna länk: 
https://forms.gle/2aJUUEyAAnVKr6jN9  
 
 
Zoomlänk till mötet:  
https://sensus-se.zoom.us/j/89651156660?pwd=TDNDMjJIbks4Ujl5SVJBN0VTVGtJQT09 
 
Meeting ID: 896 5115 6660 
Passcode: 981666 
 

 
Vi ses på årets DST! 
Scouthälsning från Roslagens scoutdistrikts styrelse 

 

 

 

 

 
  

https://forms.gle/2aJUUEyAAnVKr6jN9
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Hur många ombud har kåren? 
 

 

 Totalt bekräftade  Under 26 år berkäftade 
Antal 
delegater 

Roslagens Scoutdistrikt 3161 2252  
Danderyds Sjöscoutkår 282 188 8 
Djursholms Scoutkår 115 95 5 
Ekebyholms Scoutkår 18 16 3 
Hallstaviks Scoutkår 47 25 3 
Husarö Sjöscoutkår 135 126 5 
Lidingö-Bodals Sjöscoutkår 152 112 6 
Lidingö-Breviks Sjöscoutkår 229 139 7 
Lohärads Scoutkår 35 34 3 
Norra Lidingö Sjöscoutkår 279 192 8 
Norrtälje Sjöscoutkår 75 41 4 
Norrtälje-Malsta Scoutkår 72 67 4 
Näsby Parks Scoutkår 116 93 5 
Rimbo Scoutkår 22 17 3 
Roslags Näsby Scoutkår 257 182 8 
Stocksunds Scoutkår 78 67 4 
Täby Kyrkby Scoutkår 259 184 8 
Vallentuna Scoutkår 205 151 7 
Viggbyholms Sjöscoutkår 189 128 6 
Waxholms Scoutkår 142 99 5 
Österåkers Scoutkår 348 236 9 
Östhammars Sjöscoutkår 106 60 5 

 3161 2252 117 
 
 
Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 år kan utse tre ombud samt ytterligare ett 
ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Medlemsantalet för kårerna är per 
31 december föregående år. 
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Utdrag ur Scouternas stadgar  
Avsnitt 3 kapitel 8: scouternas distrikt 
 
§ 8.3 Distriktets uppgift 
Distriktets uppgift är att tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska 
område. Detta sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt 
verksamhet för rover- och utmanarscouter. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras 
önskemål och behov. 
Distriktsstyrelsen ansvarar för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande 
sätt. 
 
§ 8.4 Scoutdistriktets ledning 
Scoutdistriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman. Distriktsstämmans beslut verkställs 
av distriktsstyrelsen, som även ska förvalta distriktets angelägenheter. 
 
§ 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. 
 
§ 8.6 Mötesrättigheter och beslutsformer för distriktsstämman 
Följande personer har närvaro- och yttranderätt: 
• samtliga närvarande medlemmar i distriktet 
• avgången ledamot i distriktsstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för dennes förvaltning 
• av distriktsstyrelsen 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 fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode. 
 
För utövande av rösträtt och fattande av beslut i distriktsstämman gäller 
• att varje röstberättigat närvarande ombud har maximalt en röst, 
• att beslut fattas med 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 distriktsstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande (om inte 
annat regleras i dessa stadgar), 
• att vid lika röstetal avgör lotten. 
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Föredragningslista  
 

1.  Mötets öppnande  

2.  Val av mötesordförande och sekreterare för mötet  

3.  Val av två justerare tillika rösträknare 

4.  Fastställande av röstlängden  

5.  Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats 

6.  Fastställande av föredragningslista och mötesregler för distriktsstämman 

7. Behandling av eventuella motioner och propositioner till distriktsstämman 

8.  Föredragning av verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter  

9. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för 2023 samt preliminär 

medlemsavgift för 2024 

10.  Val av distriktsordförande och vice distriktsordförande  

11.  Val av övriga ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen  

12.   Val av revisorer och revisorssuppleanter 

13.   Val av representanter i Husaröstiftelsen 

14.  Val av sammankallande och övriga ledamöter i valberedningen  

15.   Övriga ärenden 

16.   Mötet avslutas 

 

Val av mötesfunktionärer 

Förslag på mötesordförande, sekreterare och övriga funktionärer presenteras på stämman.  
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Propositioner  
 
Inga propositioner har inkommit.  
 

Motioner  
 
Inga motioner har inkommit. 
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Verksamhetsplan 2023 
 

Om verksamhetsplanen 2023 
 
Styrelsen ämnar fortsätta med arbetssättet där vi tar hjälp att driva distriktsverksamheten från 
våra aktiva och engagerade medlemmar i våra arbetsgrupper. 
Grupperna arbetsleds av en styrelseledamot som också agerar sammankallande. Den 
sammankallande rapporterar till styrelsen kontinuerligt och vid styrelsemötena. 
Styrelsen räknar med att hålla fyra protokollförda möten under året, delegera till arbetsgrupperna 
och låta ett presidium stå för de dagliga besluten. Mötena kommer att hållas både på distans och 
fysiskt där målet är att lång-DS ska vara fysiskt. 
 

Arbetsgruppernas uppdrag 
 
Utbildningar 
Inom Scouterna finns många bra utbildningar. Det finns ett skallkrav att alla ledare och hjälpande 
föräldrar ska ha genomgått kursen ”Trygga Möten” på nätet och skicka intyget till ansvarig på 
kåren. Därefter bör ledarna gå kursen ”Leda Scouting” för att vara trygga i vad scouting är och 
vilka värderingar verksamheten har. 
När dessa kurser är genomförda finns ett stort utbud av kurser av olika slag. Scouternas 
basutbildningar ges via Scouternas Folkhögskola. 
Gruppen får i uppdrag att: 

• Ha kontakt med kårerna varje termin för att identifiera utbildningsbehov. 

• Hjälpa till att göra reklam för distriktets kurser. 

• Fortsätta arbetet med att sprida kunskap om HLR och praktisk sjukvård för ledare. 
Målet för distriktet är att 70% av distriktets ledare och funktionärer går utbildningen HLR 
för scouter. 

• Tillsammans med övriga distrikt fortsätta arbeta med HLR-instruktörsutbildningen. 

• Stödja intressekursen SjöLU i sitt fortsatta arbete. 

• Vid behov stödja kårer i att arrangera kurser på hemmaplan. 

• Se till att kurser och träffar sker på ett säkert sätt. 

 
Tävlingar 
Att mötas under tävlingsform är både roligt och inspirerande. Våra tävlingar skall alltid vara 
rättvisa och värdiga med innehåll i scoutings anda. 
Gruppen har i uppdrag att: 

• Utveckla och bredda kompetensen i Roslagen genom att arrangera och genomföra bra 
tävlingar i scoutings anda. 

• Se över och vårda tävlingsreglementet för Roslagens Dag och Regionmästerskapet i 
nattorientering. 



9 
 

• Säkerställa att arrangemangen Roslagens Dag, Scouternas Natt (tillsammans med övriga 
distrikt i Regionen) samt Regionsmästerskap i nattorientering genomförs varje år med god 
kvalitet. 
I efterdyningarna av pandemin arrangerades inte Roslagens Dag under våren 2022. 
Styrelsen verkar aktivt för att tävlingen arrangeras under våren 2023. 

• Utvärdera och genomföra Roslagens Dag Online där Utmanar-AUt kan ha en nyckelroll i 
planering och genomförande. 

• Tillsätta relevanta funktionärer (tävlingsledning, baskontrollanter, m.fl.) för att genomföra 
ovanstående arrangemang. 

• Upprätthålla ett tävlingskalendarium med god framförhållning så att arrangörer kan 
påbörja sitt arbete i god tid och därmed ges möjlighet att genomföra bra tävlingar. 

• Främja nya tävlingsformer inom distriktet genom initiativ från kårerna. 

 
Arrangemang 
Vi ser fram mot att år 2023 blir ett år med många fortsatta och nya arrangemang. Roslagens 
scoutdistrikt kommer att fortsätta med sina årliga arrangemang och siktar på att planera och 
genomföra distriktsläger under 2024 - ett läger dit våra nordiska scoutvänner bjuds in. 
 
Utöver det samarbetar distriktet med bland annat Haga-Brunnsvikens Vänner, Täby kommun 
och övriga scouter och distrikt i Stockholmsregionen, när vi arrangerar nya aktiviteter under 
2023. 
 

Challenge-Projektet 
Distriktet planerar att genomföra det 5:e Challenge-projektet ”Greenland Challenge” tillsammans 
med våra isländska scoutvänner. 
 

Välgörenhetsmarschen / Lyktmarschen 
Årets lyktmarsch 2023 planeras att genomföras under september-oktober 2023. Distriktet stöttar 
kårernas aktiva engagemang och initiativ för att lyktmarschen ska arrangeras. Lyktmarschen kan 
ske i egenskap av stafettaktiviteter där distriktets olika kårer har möjlighet att planera och 
genomföra sin del av Lyktmarschen under en bestämd tid under hösten 2023. Eventuella 
insamlingar genom denna aktivitet doneras till forskning eller välgörenhet (tidigare har distriktet 
donerat pengar genom lyktmarschen till bland annat Hjärnfonden, WWF - Rädda Östersjön och 
Naturskyddsföreningen - Operation rädda bina.  
 

Ljusfesten 
Ljusfesten har under flera år arrangeras av Haga-Brunnsvikens Vänner (HBV) samt ett 40-tal 
andra aktörer. I skivande stund finns inget beslut om planerna för 2023. Distriktet håller kontakt 
med HBV. Roslagens Scoutdistrikt har vid tidigare Ljusfester varit delaktiga i säkerhetsplanering, 
genomförande av fackeltåg samt hjälpt till med andra löpande uppgifter. 
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Vuxenscouting 
Distriktsstyrelsen godkände 2019 att pilottesta och undersöka intresset för vuxenscouting.  
Vuxenscouting i Roslagens scoutdistrikt tillhör ingen enskild scoutkår och genomförs inte heller 
varje vecka. 
 
Distriktet kommer under 2023 att planera, testa och utvärdera möjligheten till att erbjuda 
vuxenscouting till distriktets vuxna funktionärer och scouter och även erbjuda vuxenscouting till 
vuxna icke-scouter med intresse för scouting i Roslagen. Under 2023 kan denna aktivitet ses som 
ett pilotarrangemang med 3–4 tillfällen under scoutåret 2023. Ett av tillfällena planeras vara en 
hajkhelg. 
 
REGSTO (region Stockholm) Samarbete 
Roslagens Scoutdistrikt är en aktiv aktör i Regions Stockholms scoutsamarbete. Vi kommer att 
fortsätta utveckla samarbetet inom externa nätverk, regionens gemensamma strategiarbete och 
gemensam utbildning. Samarbetet startades under den första pandemitiden och har sedan dess 
förankrats i regionen.  
 
Alla fyra scoutdistrikten i stockholmsregionen medverkar aktivt i detta arbete. Roslagens och 
Stockholms Scoutdistrikt leder arbetet med externa relationer och partnerskap (bland annat med 
kommuner, andra organisationer och skolor).  
 
Vi ser fram emot fortsatt samarbete under 2023 på strategiskt och operativ nivå. 
 
Ekonomisk förvaltning och administration 
En av distriktets uppgifter är att fördela de medel vi förvaltar och se till att de kommer distriktets 
medlemmar och verksamhet till godo på bästa sätt. 
Gruppen får i uppdrag att: 

• Informera om de bidrag för utbildning och arrangemang som finns för distriktets kårer.  
• Fortsätta se över hur distriktet på bästa sätt kan förvalta sin ekonomi. 
• Fortsätta utveckla styrdokument för förvaltning av distriktets medel. 
• Sammanställa ett dokument över de bidrag som distriktet kan och bör söka. 
• Ta fram en plan för hur distriktet kan stötta distriktets kårer ekonomiskt. 

 
 
Styrelsen Roslagens Scoutdistrikt 
September 2022 
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Budgetförslag 2023 
 
Se bilaga 1.   
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Valberedningens förslag  
 
Valberedningens förslag kommer att kompletteras på stämman.  
  
 
Förslag till styrelse 2023 (omval/nyval) 
Post: Namn: Kår: Omval/Nyval 
Ordförande    
    
Ledamot    
Ledamot    
Suppleant    
Suppleant    

 
 
Redan valda för 2023 – valda vid 2021 års stämma på 2 år 
Post: Namn: Kår:  
Ledamot Catharina Stenemark  Lidingö- Breviks Sjöscoutkår  
Ledamot Lars Sporrong Näsby Parks Scoutkår  

 
Förslag till ekonomiska revisorer och verksamhetsrevisorer 2023 
Post: Namn: Kår:  
Ekonomisk revisor, 
ordinarie 

Parsells revisionsbyrå   

Verksamhetsrevisor, 
ordinarie 

Åsa Neuman Danderyd Sjöscoutkår Omval 1 år 

Verksamhetsrevisor, 
ordinarie 

Rolf Schnackenburg Norra Lidingö Sjöscoutkår Omval 1 år 

Verksamhetsrevisor, 
suppleant 

   

Verksamhetsrevisor, 
suppleant 

   

 
Förslag till valberedning – väljs på 1 år 
Post: Namn: Kår:  
Sammankallande Vakant    
 Vakant   
 Vakant   
 Vakant   
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