
 

 

 
 
 

 
 

 
Kallelse till Älvsborgs Norra Scoutdistrikts Distriktsstämma 

 
Distriktsstämman äger rum söndagen den 24 mars 2012, kl. 10.00 – ca 15.30 i 

Svanestugan, Fridhem, Uddevalla. Se www.alvsborgsnorra.se för karta. 
Stämman inleds med fika 9.30 och förhandlingarna startar kl. 10.00. 

 
Sista anmälningsdag 17 mars till Erik Lindh, lindh.erik@telia.com 
 alt. 0522-86365. Uppge namn, kår och eventuella matallergier! 

Medtag kåsa. 
 
Föredragningslista 
 
1. Stämmans öppnande 

2. Val av mötesordförande och sekreterare för stämman 

3. Justering av röstlängden 

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

5. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats 

6. Stämman ajourneras för påverkanstorg. På detta presenteras och diskuteras 

distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, 

revisionsberättelse för ekonomi och verksamhet 2012. Verksamhetsplan och 

budget. Valberedningens förslag. Förslag till stadgar för distriktkåren. Utbildningar. 

Bokbord med ny litteratur. 

7. Stämman återupptas. 

8. Fastställande av balansräkning för 2012. 

9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för 2012 

10. Beslut ang. distriktets vinst/förlust för 2012 enligt föredragen balansräkning 

11. Behandling av motioner till distriktsstämman 

12. Sammanslagning av scoutdistrikten. Namn på det nya distriktet. 

13. Antagande av stadgar för distriktskåren. 

14. Uppdatering av Verksamhetsplan och budget för 2013 - 2014 



 

 

  

  

  

  

 

15. Val av distriktsordförande och vice distriktsordförande 

16. Val av övriga ledamöter i styrelsen 

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter för ekonomi och verksamhet 

18. Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen 

19. Övriga frågor och information 

20. Avslutning med Scoutsången 

 

 

 

 

 

År 2006 antog samtliga förbund ”Färdplan för framtiden”. I denna finns en vision om att ”snart” ha 
ett scoutförbund i Sverige. 
 
År 2009 och 2010 fattar Svenska Scoutförbundet och Svenska Scoutrådet stämmobeslut om att 
arbeta för att bilda en gemensam scoutorganisation i Sverige. 
 
På SSF stämma 2011 fattas beslut om att omvandla Svenska Scoutförbundet till Scouterna – 
Riksorganisationen. FA scoutförbund är då med som ett distrikt i Scouterna. 
 
På stämman 2012 fattas beslut att avveckla Scoutrådet, och att dess internationella uppgifter tas över 
av Scouterna – Riksorganisationen. NSF och Equmenia tecknar samarbetsavtal med Scouterna. 
KFUM/KFUK beslutar på sin stämma att gå in i Scouterna – Riksorganisationen. 
 
Detta innebär bland mycket annat att de scoutdistrikt från SSF och KFUM/KFUK som överlappar 
geografiskt behöver slås ihop. 
 
Under hösten och våren har distriktsstyrelserna arbetat för att förbereda dessa förändringar. 
 
På denna stämma kommer vi genomföra sammanslagningen av Älvsborgs Norra scoutdistrikt och 
Göta Älvdals scoutdistrikt. Några scoutkårer som förut tillhört Göteborgs distrikt går in i vårt 
distrikt. 

 


