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Kallelse till Distriktsstämma 2022 

Välkommen på distriktsstämma! 
  
Söndag den 23 oktober 2022 är alla kårer i Birka scoutdistrikt kallade 

till årets distriktsstämma. 
 

 
 

 

Datum: Söndag 23 oktober  
 
Tid: Registrering från kl. 09.00 Stämman startar kl. 09.30 
 
Plats:  Viksjö scoutkårs stuga Fjällvik, Ekollongränd 2, Järfälla +digitalt via zoom för de som inte 
kan delta på plats.  

Zoom- länk till mötet:  

https://sensus-
se.zoom.us/j/83468857784?pwd=MGtIeGZGc3RuS1V2K1ZXLzREeEVMUT09 

Meeting ID: 834 6885 7784 

Passcode: 196039 

 
Anmälan: Senast 1 oktober via denna länk  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIICTeXh4lvQDewQisGmrEuKuRyZ1kqNsE
5yDk8KzHrniV9g/viewform 
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Föredragningslista  
1. Distriktsstämman öppnas.  

Birka scoutdistrikts ordförande hälsar alla välkomna och startar mötet.  
 

2. Fastställande av röstlängden.   
Vi går igenom listan med hur många som får rösta under årsmötet, så kallad röstlängd. 
Närvarande i VoteIt är röstlängden om inte stämman anser annat.  
 

3. Information om mötesform.  
Information om vilken form mötet ska ha, exempelvis påverkanstorg, diskussionspatruller, 
elektroniskt påverkanstorg eller plenum (ett sammanträde där alla berörda deltar).  
 

4. Val av mötesordförande och mötessekreterare.  
Vi väljer vem som ska leda mötet och vem som ska dokumentera det som beslutas på 
mötet.  
 

5. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.  
Vi väljer de som ska kontrollera (justera) protokollet och räkna rösterna.  
 

6. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats.  
Vi beslutar om alla har fått veta i tid när och var årsmötet ska hållas.  
 

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

8. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, 
resultatrapport, balansrapport och revisionsberättelse för år 2021.  
Styrelsen får berätta om Birka scoutdistrikts verksamhet under året.  
a) Verksamhetsberättelse - Vad har gjorts? Utbildningar, läger, hajker, aktiviteter, 
stugor, material med mera.  
b) Resultatrapport och balansrapport - Hur har det gått med pengarna?  
c) Revisionsberättelse - Vi får höra av de som ska kontrollera hur styrelsen skött Birka 
scoutdistrikts verksamhet och ekonomi under året och om de tycker att styrelsen har gjort 
det bra.  
 

9. Fastställande av resultat- och balansrapport samt beviljande av 
ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2021.  
Vi beslutar om ansvarsfrihet – alltså vi beslutar om styrelsen har skött sitt ansvar under 
det senaste året på ett bra sätt.  
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10. Beslut med anledning av årets resultat.  

Vi beslutar om var pengavinsten eller pengaförlusten förra året ska hamna.  
Förslag: Att resultatet balanseras i ny räkning. 
 

11. Nulägesrapport från innevarande år 2022. 
Styrelsen berättar kort om vad de gjort under året, vad de jobbar med just nu och planer 
för resten av året och ev. kommande arrangemang. 
 

12. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman för år 
2022.  
Vi beslutar om förslag som inkommit från scoutkårer eller scouter, så kallade motioner 
och förslag som styrelsen i Birka scoutdistrikt lämnat, så kallade propositioner. 
Inga motioner har inkommit.  
Proposition 1 – BirkaBallt.  
 

13. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för år 
2023 samt preliminär medlemsavgift för år 2023  
Vi bestämmer en plan för vad Birka scoutdistrikt ska göra år 2023 och en ram för 
ekonomin år 2023 (alltså vad de olika sakerna får kosta). 
a) Verksamhetsplan 
b) Medlemsavgift för 2023. Förslag: 17 kr/termin.  
c) Medlemsavgift preliminär för 2024. Preliminär avgift förslag: 20 

kr/termin  
d) Budget 
 

14. Val av distriktsordförande.  
Vi väljer vem som ska sitta som ordförande i Birka scoutdistrikt nästa år. I Birka har vi 
helst 2 ordförande som tillsammans jobbar med uppdraget.  
 

15. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen samt suppleanter för dessa.  
Vi väljer nya personer som ska sitta i Birka scoutdistrikts styrelse. I Birka behöver det 
vara minst 4 övriga ledamöter. De väljs vanligen på två år. 
 

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.  
Vi väljer de som ska kontrollera att styrelsen sköter Birka scoutdistrikts verksamhet och 
ekonomi som de ska. 
  

17. Val av Birkas representant till Husaröstiftelsen.  
Vi väljer de personer som ska representera distriktet i stiftelsen. Det ska vara totalt två 
personer. En av representanterna väljs varje år för två år framåt (så de går omlott).  
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18. Val av ordförande och övriga ledamöter i distriktsstämmans 

valberedning.  
Vi väljer de personer som ska föreslå personer till styrelse med mera nästa stämma år 
2023. Här följer vi den på distriktsstämman 2018 fastställda turordningen vilka kårer 
som ska utse en representant till valberedningen, samt utser vilken kår som är 
sammankallande.  
 
För valberedning till stämman 2023 är följande kårer utsedda att utse en representant 

• Sollentuna Södra Scoutkår 
• Adelsö-Munsö Scoutkår 
• Upplands-Väsby Scoutkår 
• Bergshamra Scoutkår 
• Homenetmen Stockholm Scoutkår 

 
Förslag sammankallande?  
 

19. Övriga ärenden.  
Här tar vi övriga frågor om det finns några. Tex tackar avgående förtroendevalda, delar ut 
förtjänstmärken och liknande.  
 

20. Stämmans högtidliga avslutande.  
Nu tackar distriktsordförande för att vi deltagit och avslutar mötet. 
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Så många ombud har kåren 
 

Birka Scoutdistrikt 3166 2132 
Antal 
delegater 

Barkarby-Skälby Scoutkår 149 92 6 
Bergshamra Scoutkår 93 73 4 
BLIA Scoutkår 5 3 3 
Bollstanäs Scoutkår 163 124 6 
Färingsö Sjöscoutkår 129 71 5 
Homenetmen Stockholm Scoutkår 23 17 3 
Jakobsbergs Scoutkår 78 59 4 
Kallhälls Scoutkår 130 80 5 
Märsta Scoutkår 99 59 4 
Rosersbergs Scoutkår 28 23 3 
Roverscoutkåren Hügglo 6 0 3 
S:t Petrus Scoutkår 61 50 4 
Sollentuna Norra Scoutkår 220 157 7 
Sollentuna Södra Scoutkår 658 467 16 
Solna Scoutkår 128 113 5 
Solna Sjöscoutkår 96 63 4 
Sundbybergs Scoutkår 215 151 7 
Tibble Sjöscoutkår 158 98 6 
Träkvista Sjöscoutkår 318 187 9 
Upplands Väsby Scoutkår 156 100 6 
Viksjö Scoutkår 253 145 8 

 
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 2020. 
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Motioner & Propositioner  
 
 
Motioner till distriktsstämman 2022 
 
 
Inga motioner har inkommit.  

 

Propositioner till distriktsstämman 2022 
 

Proposition 1: BirkaBallt 
Sedan tidigare finns stämmobeslut om att distriktets tävling BirkaBallt ska inträffa på våren men 
de senaste åren så har man gått emot detta och BirkaBallt har anordnats på hösten. Ansvar för att 
anordna BirkaBallt ligger varje år på ett av distriktets kretsar (se nedan) och det är de som har 
bestämmer när BirkaBallt ska inträffa. 

 

Styrelsen ser inte att BirkaBallt alltid behöver anordnas på våren utan detta är något som man bör 
bestämma från år till år beroende på bland annat andra arrangemang. Vi ser dock att det är rimligt 
att kårerna vet långt i förväg när BirkaBallt inträffar så att man kan planera in detta i sitt program. 
Vi tror att det är rimligt att datumet meddelas redan på föregående års stämma (som ofta sker i 
mitten av höstterminen) om BirkaBallt ska anordnas på våren. Ska BirkaBallt anordnas på hösten 
bör datumet gå ut senast i mitten av vårterminen samma år. 

 

BirkaBallt bygger på att distriktets kårer hjälper arrangörerna genom att bidra med till exempel 
tävlingskontroller för att inte arrangörsbördan ska bli för stor. Därför bör de kårer som vill vara 
med och tävla även bidra till arrangemanget med det som arrangörerna önskar. 

 

Vi ser att det kan bli risk för en hel del dubbelarbete när ansvaret för tävlingen skiftar från år till 
år. En sammanställning av arrangemanget (innehållandes till exempel anmälningsformulär, 
utskick, poängräkningsformulär samt goda råd och lärdomar) bör skickas in till styrelsen/kansliet 
efter avslutad tävling så att detta kan hjälpa nästa års arrangörer. 

 

För de närmaste åren gäller nedanstående rullande schema: 

 

2022 Solna-/Sundbybergskretsen 

2023 Mälarökretsen 

2024 Västra kretsen 
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2025 Norra kretsen 

2026 Östra kretsen 

2027 Solna-/Sundbybergskretsen 

Osv 

 

Styrelsen yrkar på 

att  föregående beslut om att BirkaBallt ska arrangeras på våren upphävs. 

att  datumet för nästa års BirkaBallt bör meddelas av arrangerande kårer senast på 
föregående års stämma om arrangemanget ska anordnas på våren. 

att  datumet för nästa års BirkaBallt bör meddelas av arrangerande kårer senast sista 
mars om arrangemanget ska anordnas på hösten. 

att  kårer som vill delta i BirkaBallt bör bidra med till exempel kontroller eller annan 
hjälp som arrangerande kårer behöver. 

att  arrangörerna gör en sammanställning av årets BirkaBallt när det är avslutat och 
skickar in detta till distriktsstyrelsen eller kansliet så att detta kan användas för 
framtida arrangemang. 
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Verksamhetsplan för Birka Scoutdistrikt 2023 
 

Strategi samt övergripande mål och vision 
Birka scoutdistrikt utgår från Scouternas strategi och vision som sträcker sig fram till år 2025. Den 
ligger till grund för distriktets vision och verksamhet.  

 

Distriktets verksamhetsplan är, utöver styrning för distriktsstyrelsen, även en del av distriktets roll 
att underlätta för såväl Scouterna som scoutkårerna i distriktet att uppfylla vårt gemensamma mål 
och vision: Unga som gör världen bättre.  

 

Verksamhetsplanen för 2023 bygger på tre strategiområden, i enlighet med Scouternas strategi 
2015-2025, samt ett område för att skapa förutsättningarna för att uppnå dessa. 

 

Vision för Birka scoutdistrikt  
Birka scoutdistrikt är ett levande och växande distrikt bestående av engagerade kårer.  

 

Distriktet vill bidra till att stärka banden mellan Scouterna, kåren och den enskilde medlemmen i 
distriktet. 

 

Vi utvecklas tillsammans genom äventyr och utmaningar. 
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Scouterna utvecklas till förebilder 
Birka scoutdistrikt vill under 2023:   

 

Skapa mötesplatser för scouter och ledare att utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter, där 
scoutkårerna i distriktet kan träffas över gränser för att utbyta kunskap och erfarenheter samt 
inspirera varandra till en bättre verksamhet.  

 

Det gör vi genom att:   

● Anordna minst två stycken kårträffar per år, där målet är att alla kårer ska ha deltagit på 
minst en.  

● Anordna åldersgruppsträffar för ledare.  
● Utveckla distriktets digitala mötesplatser så fler har möjlighet att delta i distriktsträffar och 

andra forum för diskussion, nätverkande och erfarenhetsutbyte. 
● Vara aktiva i samhällsdebatten genom att exempelvis i Regionen knyta kontakter med 

lokala politiker, organisationer och företag för att visa vår samhällsnytta samt skapa 
opinion i för oss viktiga frågor.  

● Minst 3 gånger/år sprida goda exempel via distriktets sociala medier.  
● Anordna en inspirationsaktivitet/år för ledare och andra intresserade som är engagerade i 

scoutverksamheten. Det kan exempelvis handla om teman som ”Familjescouting” eller 
”Scouting utan lokal”.   

● Ha hög närvaro på distriktsstämman för att skapa delaktighet i och inflytande på 
distriktets arbete.  

● Varje år öka antalet deltagande kårer på distriktsstämman.  
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Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte 
Birka scoutdistrikt vill under 2023:   

 

Skapa förutsättningar för att göra det enkelt och roligt att engagera sig i distriktets verksamhet. 

 

Det gör vi genom att:    

● Tydliggöra alla delar av distriktets verksamhet: utbildningsarrangör, utmanar-AU, 
verksamhetsrevisorer, distriktsstyrelsen etc.  

● Tydliggöra hur engagemang och uppdrag kan vara även av kortare karaktär.  
● Stödja Utmanararrangemang.   
● Stödja Roverarrangemang 
● Stötta och uppmuntra initiativ anordnade inom distriktets geografiska område.  

 

Skapa en kultur där ledare i distriktet vill gå olika typer av utbildningar och träffas för att nätverka 
med varandra.  

 

Det gör vi genom att:    

● Stötta Scouternas Folkhögskola i deras arbete genom att bland annat jobba för att fler ska 
bli utbildare och aktivt marknadsföra deras kurser.  

● Underlätta för och erbjuda kurser och andra arrangemang i distriktet.  
● Samarbeta med den regionala utbildningsgruppen i Stockholmsregionen. 
● Anordna sådana intressekurser som efterfrågas av kårerna, utöver de kurser som 

Scouternas Folkhögskola genomför.  
● Stötta vår lägerkommitté för arrangemanget distriktsläger 2024, i enlighet med tidigare 

beslut på distriktsstämma.  
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Fler ska få uppleva scouting 
Birka scoutdistrikt vill under 2023:  

  

Öka antalet medlemmar i distriktet. Målet är att växa med minst 3% årligen.    

 

Det gör vi genom att:    

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

● Aktivt delta i arbetet med att skapa scoutverksamhet i områden där det idag saknas, främst 
genom att stötta kårer som vill starta upp avdelningar/verksamheter på nya platser.  

● Ge nya kårer ett särskilt mottagande. 

 

Bättre förutsättningar för mer Scouting  
Birka scoutdistrikt vill under 2023: 

 

Se till att distriktet har en ordnad ekonomi som säkrar verksamheten såväl idag som i framtiden. 

 

Det gör vi genom att: 

● Omsätta distriktets långsiktiga ekonomiska plan till praktisk ekonomisk förvaltning.  
 

Kontinuerligt utveckla hur distriktets organisation ser ut samt nyttja och utveckla distriktets 
resurser – ekonomiska och ideella – på ett klokt sätt.  

 

Det gör vi genom att: 

● Tillhandahålla en god arbetsmiljö för medarbetare, funktionärer och andra ideella krafter.  
● Utveckla distriktets kommunikationsarbete i enlighet med kommunikationsstrategin. 
● Fortsätta utveckla distriktets IT-infrastruktur. 
● Fortsätta arbetet med ideella grupper och mindre uppdrag för att möjliggöra för fler att 

kunna engagera sig på sina villkor.  
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Grundutbud 
Utöver ovanstående har Birka scoutdistrikt ett grundutbud som alltid tillhandahålls. 

För kårer och medlemmar:   

● Ha ett välfungerande kansli som stödjer kårerna utifrån deras behov. 
● Tillhandahålla bidrag till nystartade scoutkårer.   
● Avsätta pengar i budgeten till bidrag för distriktets medlemmar, exempelvis för utbildning 

och dyrare arrangemang. 
● Erbjuda kårer stöd vid behov.   

 
Information:    

● Publicera nyhetsbrev.  
 

Arrangemang:    

● Tävlingen BirkaBallt.   
● Utmanararrangemangen Ting, Lussevaka och Försmak.    

 

Medlemskap:   

● Bibehålla medlemskapet i  
o Sensus 
o Föreningen för Frustunabys Vänner 
o Radioscouterna 
o Stockholms Scoutskeppslag  
o Scoutmuseets Vänner 

● Bibehålla engagemanget i Husaröstiftelsen.   
 

Distriktsstyrelsen:    

● Närvara vid de distriktsledningsträffar som arrangeras av Scouterna.   
● Samverka och utveckla samarbetet inom regionen t.ex. genom att delta i Reg-DO träffar 

och liknande. 
● Genomföra Birka Scoutdistrikts stämma.    
● Vid intresse genomföra ett möte med distriktets kårer inför Scouternas 

Demokratijamboree (stämma) de år den genomförs.  
● Styrelsen är representerad på Demokratijamboreen för att stötta kårernas ombud samt 

vara uppdaterade på debatt och beslut. 
● Närvara vid Scouternas Folkhögskolas utbildardagar samt regionala 

utbildningsarrangemang, t.ex. utbildarhajken.  
 

 

Prioriteringar av aktiviteter kan komma att göras av styrelsen i mån av resurser, främst i form av 
ideell tid. Aktiviteter utöver de som står i Verksamhetsplanen kan komma att genomföras, i linje 
med strategi och vision, när tid och behov finns.   
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Valberedningens förslag 2022 
 

Valberedningens förslag till distriktsstyrelse för nästa verksamhetsår är:  

Ordförande Monica Johansson – omval 

Ledamot Hedvig Tjerneld - omval 

Ledamot Robin Haraldsson, Sundbyberg scoutkår – nyval 

Ledamot Åsa Nilsson, Barkarby- Skälby Scoutkår – nyval 

Ledamot Sol Wännman, Barkarby- Skälby Scoutkår – nyval  

Ledamot Joseph Ariss. St Petrus scoutkår – nyval  

 

Ledamöter som är valda på 2 år 2021: 

Ledamot Wilhelm Dahlberg  

Ledamot Maria Renz Wiklander  

 

Husaröstiftelsen  

Thomas Krümmel, Husarö Scoutkår - omval 

Magdalena Berg, 2 år 2022-2024 (vald 2021) 

 

Revisorer  

Lekmannarevisor Emil Isberg - omval 

suppleant Claes Göran Borg – omval 

 

Valberedning 2022 

Jonas Bergström – Sundbyberg scoutkår 

Oliver Östlund – Rosersbergs scoutkår 

Åsa Nilsson – Barkarby- Skälby scoutkår 
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