SVENSKA SCOUTFÖRBUNDET

Protokoll nr 883 fört vid FÖRBUNDSSTÄMMA med Svenska
Scoutförbundet i Trollhättan, den 20-21 november 2004.
NÄRVARANDE
Distriktens delegater
Förbundsstyrelsens ledamöter
Motionärer
Gäster, observatörer och funktionärer
Anställd personal

§1

FÖRBUNDSSTÄMMAN ÖPPNAS

Älvsborgs norra scoutdistrikt hälsar de närvarande välkomna till Trollhättan med Ola
Bondesson och en showgrupp. Därefter tar förbundsordförande Richard Bengtsson över.
Varmt välkomna till Trollhättan och årets förbundsstämma.
Jag tänkte så här inledningsvis dela med mig av några reflektioner från min horisont. Jag kan
inte lova er att det kommer att gå fort, men jag hoppas att det åtminstone ska ge några tankar
och någon slags grund att stå på inför helgens diskussioner. Vi har ju kommit överens om att
en dag ska scouting bli världens bästa ungdomsrörelse.
Världens bästa u n g d o m s r ö r e l s e.
Jag är rätt säker på att det kommer att komma en dag, då alla i samhället vet vad scouting
står för. Det kommer att komma en dag, då alla har möjlighet att bli scouter. Det kommer att
komma en dag, då varje scout upplever personlig utveckling och engagerar sig i omvärlden
Den dagen är det många som vill vara med. Den dagen är det många som stannar kvar. Den
dagen är det många scouter som syns och verkar i samhället.
Jag undrar om du har funderat på vad det betyder för dig? Vilka förändringar tror du att vi
måste genomföra för att nå dit? Vilka första steg tror du är viktigast att börja med? Finns det
något – som du värdesätter idag – som du är beredd att offra för att vi ska nå vår vision? För
mig är utveckling det centrala begreppet. Och utveckling – det innebär
förändring. Ska dagen komma är det på mig och på dig det beror.
Hör ni – vad kul det är att träffas igen! Även om jag tillhör dem som tror att det vore bra om
vi hade förbundsstämma mer sällan, så tycker jag ändå att det är roligt att vara här. På
förbundsstämman ska vi diskutera och fatta beslut som ska leda oss närmare vår vision. Det
är ett viktigt uppdrag, och ett viktigt förtroende, som har givits oss som är här – för om vi gör
det bra, då kommer det att ha stor betydelse för de barn och ungdomar, som vi vill ska få
uppleva scouting. Det är för unga människor i samhället som scouting finns till. Deras behov,
deras vilja, deras drivkraft och deras önskemål ska vi med vårt program och ledarskap möta.
Vi vet att scouting är bra på att skapa miljöer där unga människor känner sig trygga. Vi vet
att scouting erbjuder utmaningar som får unga människor att tänja sina gränser. Vi vet att
scouting är en arena där man får gro och växa. Och vi vet att behovet av vår verksamhet är
oändligt stort. Med detta, tycker jag, följer ett ansvar att scouting utvecklas – förändras – så
att fler får möjlighet att uppleva scouting.
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Flera ska få möjlighet att uppleva scouting. Även de grupper som vi vet att vi är dåliga på att
nå ut till idag. Barn med utländsk bakgrund till exempel. Tjejer och unga kvinnor. Tonåringar
som söker sin sexualitet som måste få möjlighet att finna trygghet hos oss. Det är unga
människors behov som ska styra vår verksamhet och utveckling. Och det är vårt ansvar att se
till att det blir så.
Ska dagen komma är det på mig och på dig det beror.
De frågor vi ska besluta om och hantera under helgen är av skiftande karaktär. Några är
stora, svåra och mångdimensionella medan andra är mer handfasta och konkreta. Säkert
finns det några frågor som du är mer intresserad av, och andra som du tycker är mindre
väsentliga. Gemensamt för dem alla är dock att de på ett eller annat sätt syftar till att föra
Svenska Scoutförbundet närmare vår vision. Alla frågorna hänger ihop. När vi åker hem på
söndag så är det vi gemensamt som äger resultatet, och det är vi gemensamt som ska göra
verklighet av det vi har beslutat.
Ska dagen komma är det på mig och på dig det beror.
De senaste två åren har vi varit ute på en gemensam resa – en upptäcktsfärd. Vi har arbetat
intensivt med att skapa ett underlag för Svenska Scoutförbundets strategi. Många i kårer och
distrikt runt om i landet har varit engagerade i resan. Strategin ska beskriva de steg vi
ska ta, de aktiviteter vi ska göra och de förändringar som måste till för att vi ska komma
närmare vårt önskade läge, och vår vision.
Årets förbundsstämma är att betrakta som en mellanlandning på strategiresan. Vi är här för
att ha ett rådslag om den fortsatta vägen, för att kolla om alla är redo att fortsätta. Kolla om
tillräckligt många är redo att fortsätta resan. För den som inte vill eller orkar går det
nämligen bra att stiga av. Jag säger det därför att jag tror att vi har ganska bråttom. Vi kan
inte ta hur lång tid som helst på oss.
”Richard, det här med förändring – det är svåra grejer det, som måste få ta tid”. Det är nog
det vanligaste rådet som jag brukar få som förbundsordförande. Det är också en av de
viktigaste insikter som jag har fått på resan det senaste året. Om hur förbaskat svårt det är
med förändring, och hur lång tid det ibland kan ta.
För även om det nog är så att de flesta av oss vill, och gärna jobbar för, att scouting ska bli
vad vi kallar för världens bästa ungdomsrörelse – så kan det ju vara förbaskat svårt att
förlika sig med de steg som är nödvändiga för att komma dit. Jag tror inte att vi är överens
om dem. Och jag tror inte heller att vi har tid att vänta på att vi alla ska bli överens.
Tiden är en viktig faktor i vårt förändringsarbete. Det finns så mycket som påverkar oss och
våra förutsättningar, som vi själva inte rår över. Det gör att det gäller att hänga med om vi
inte ska bli ifrånsprungna, eller helt enkelt missar tåget.
En anledning till att det är svårt att komma överens om och att finna rätt stigar tror jag
handlar om att det är svårt att fokusera på kärnan i vår rörelse. Alternativt att vi har olika
syn på vad som är kärnan. Om vi känner oss osäkra på för vem och i vilket syfte vi finns till,
och om vi har svårt att uttrycka det – då är det såklart svårt att veta vilka steg vi ska ta.
Vår uppgift – vår kärna – är att genom vårt program, ledarskap och metoder bidra till
ungdomars personliga utveckling. Och eftersom vi vill att fler ska få ta del av det – så gäller
det att handla nu, medan Stina och Börje fortfarande är ungdomar.
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För om vi låter våra interna diskussioner om att hitta rätt stigar ta allt för lång tid då hinner
ju Stina och Börje växa upp – utan att få möjligheten att vara med i scouterna. Det är klart,
att dom själva väl får barn någon gång i framtiden som skulle kunna beredas en plats i någon
scoutkår. Men risken är om vi står stilla nu, att det inte längre finns någon scoutkår där
Stinas och Börjes barn bor om tjugo år. Och att den gamla scoutlokalen som en gång fanns
är omgjord till bingohall. De första stegen är de viktigaste. Vi måste välja någon av stigarna.
Ska dagen komma är det på mig och på dig det beror.
Det finns några steg som jag efter bland annat fyra års arbete i förbundsstyrelsen är
övertygad om att vi måste ta. Förslaget till strategi beskriver dessa områden – men jag vill
gärna passa på att vara lite tydligare om vilka steg som jag är tror att vi behöver ta. Jag
kallar dem för de första stegen därför att jag betraktar dem som grundförutsättningar vi
måste skapa oss för att kunna anta de verkliga utmaningarna. Det är alltså steg som vi
behöver ta inom två år.
De kan delas in under rubrikerna:
- Struktur och kommunikation
- Makt
- Ledarskap
- Struktur och kommunikation
Scouting bedrivs i patrullen. Det är i patrullen som unga människor genom vårt unika
program får gro och växa. För att det ska finnas många scoutpatruller, för att flera ska
startas och för att de ska hålla en hög kvalitet i verksamheten måste scoutledare och
scoutkårer få ett bra stöd. Utbildningar, programmaterial, tips, idéer och stöttning av
allehanda slag är varje ledare och scoutkår i behov av för att kunna bidra till bra scouting.
Det fordrar att distrikt och förbund är bra på att ge det. Och det fordrar att kårerna sätts i
fokus och att vi kan närma oss dem i vårt stöd. Här är vi idag inte tillräckligt effektiva. Och
det beror bland annat på att vi har en struktur som inte är nämnvärt förändrad sedan pojkoch flickscoutförbunden slogs samman för 44 år sedan. Vår distriktsindelning och den
uppdelning av uppgifter mellan förbundsledning och distrikt som finns möter inte
scoutkårernas behov. Vi ägnar oss åt ett extremt ineffektivt resursutnyttjande. Vi ser det
tydligt i medlemsstatistiken. Som vi alla vet har scouting sedan tidigt 70-tal förlorat stort i
genomslagskraft i samhället – allt färre patrull- och seniorscouter stannar kvar och allt färre
tonåringar väljer att börja.
Här tror jag att vi behöver förändra mycket från grunden, bland annat så behöver
förbundsledningen komma närmare scoutkårerna, avståndet till ”dom på förbundet” måste
minska. Ett sätt kan vara att inrätta till exempel 8 regionala kanslier med 3-4 anställda i
varje, som jobbar med ledarutbildningar, rekrytering och att representera scouting i
samhället. Dessa regionala kontor kan ledas av representerar från scoutkårerna inom
regionen. Jag tror också att det vore bra om vi i Svenska Scoutförbundet följde våra
systerförbunds exempel och lät scoutkårerna ha direkt rösträtt på förbundsstämman.
- Makt
I scouting ligger makten i första hand i traditioner, kultur och invanda mönster. Vilka
normer som gäller är sällan uttalade, vilket gör att det är svårt att komma in i och att förstå
sig på dom. Vi är dock några personer som har formellt inflytande – makt – i kraft av våra
positioner. Till exempel kår, distrikts- och förbundsordföranden. Vi som tillhör den gruppen
är i alltför hög utsträckning män. Och vi är i alltför hög utsträckning äldre än trettio år. Det
är en överlevnadsfråga för scouting att låta fler unga ta plats i beslutande församlingar. Och
3

det är en överlevnadsfråga för scouting att skapa miljöer där både tjejer och killar, män och
kvinnor kan komma till sin rätt och få möjlighet att påverka.
- Ledarskap
Ska scoutrörelsen utvecklas så att fler unga människor än idag får en möjlighet att vara med,
då fordras ett strategiskt ledarskap – och mod – som förmår ta oss dit. Det är inte en mans
eller en kvinnas arbete. Många personer på många nivåer måste vara beredda att ta det
ledarskapet. Och vi måste finna metoder att stödja dem i det arbetet.
Ska dagen komma är det på mig och på dig det beror.
Det finns flera steg som vi måste ta. Även om många av dem kan vara svåra och stora och
rubba våra cirklar. Vår strategiresa kommer att fortsätta. Och det är vi som är med på den.
Det är ingen charterresa det är fråga om. Det är en verklig upptäcktsfärd, delar av kartan
har fortfarande vita fläckar. För att vi ska nå fram – för att åtminstone tillräckligt många av
oss ska nå fram – krävs det mod, vilja och öppna sinnen. Nu om någonsin gäller det att vara
redo.
Ska dagen komma är det på mig och på dig det beror.
Med stora förhoppningar och förväntningar på en intensiv och spännande helg hälsar jag er
varmt välkomna till Trollhättan och förklarar härmed förbundsstämman öppnad.
Ett speciellt välkommen riktar ordförande till stämmans gäster som i år är företrädare för:
Svenska Scoutrådet, SENSUS, Kjesäters Folkhögskola, Kjesäterstyrelsen, KFUK-KFUMs
scoutförbund, Nykterhetsrörelsens scoutförbund, Frälsningsarméns scoutförbund, SMU
Scout, Finlands Scouter, Finlands Svenska Scouter, Danske KFUK-spejderne, RFSU samt
Jens Liljestrand, författare till ”Vi äro svenska scouter vi”.
Förbundsstyrelsens ledamöter och förbundssekreteraren Lars ’LåS’ Rönnblad presenteras.

§2

VAL AV MÖTESORDFÖRANDEN

FST beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att
till ordförande för stämman välja Rickard Nilsson och Nina Fleck.

§3

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN

a) Val av röstlängdskontrollanter
FST beslutar
att
till röstlängdskontrollanter utse Heléne Gestrin som förbundsstyrelsens representant
samt Sven-Erik Johansson från Älvsborgs Norra scoutdistrikt som representant för
medlemmarna.
b) Godkännande av röstlängden
Heléne Gestrin redogör för tillvägagångssättet vid kontrollen av röstberättigade.
FST beslutar
att
godkänna röstlängden upptagande 132 röstberättigade delegater.
c) Val av rösträknare
FST beslutar i enlighet med Älvsborgs Norra scoutdistrikts förslag
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att

till rösträknare utse röstlängdskontrollanterna Heléne Gestrin och Sven-Erik
Johansson samt Johanna Saltberg och Björn Sikström, Älvsborgs Norra scoutdistrikt.

§4

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FST beslutar i enlighet med förslag
att
utse Cecilia Bryngelsson och Angelica Lundin, Älvsborgs Norra scoutdistrikt att
jämte ordförandena justera förbundsstämmans protokoll.

§5

FRÅGA OM STÄMMAN BEHÖRIGEN SAMMANKALLATS

FST beslutar efter redogörelse för utsändande av kallelse och stadgeenliga handlingar
att
stämman anser sig behörigen sammankallad.

§6

MÖTESREGLER FÖR FÖRBUNDSSTÄMMANS
PLENARFÖRHANDLINGAR ÅR 2004

FST beslutar
att
anta de föredragna mötesregler som ingår i stämmohandlingarna.

§ 7a FASTSTÄLLANDE AV ARBETSFORMER FÖR
PÅVERKANSTORGET
FST beslutar
att
anta arbetsformer för påverkanstorg under förbundsstämman år 2004 i enlighet med
det förslag som ingår i stämmohandlingarna.

§ 7b FASTSTÄLLANDE AV INFLYTANDEPUNKTER
Förbundsstyrelsen förelägger stämman följande förslag till inflytandepunkter:
1.
Årsredovisning 2003
2.
Verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för 2005
3.
Strategi 2005-2008
4.
Proposition 1, Förmögenhetsförvaltning
5.
Proposition 2, Uppdragsbeskrivningar för verksamhetsrevisorer och valberedning
6.
Proposition 3, Fortsatt samarbete mellan scoutförbunden
7.
Proposition 4, Plattform för samhällsengagemang
8.
Utestående motion, Kristen livssyn
9.
Rapporter
a) Organisationsutveckling
b) Ersättning för förlorad arbetsinkomst eller motsvarande
c) Nedläggning av Rix-AU
10.
Motion a) Scoutdräkten
11.
Motion b) Förändring av förbundsstämman
12.
Motion c) Förtjänstmärken
13.
Valberedningens förslag till arvodering
Informationspunkt:
1.
Valberedningens förslag
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FST beslutar
att
som inflytandepunkter anta de ovan nämnda.

§ 7c VAL AV INFLYTANDEPUNKTSANSVARIGA OCH
REDAKTIONSUTSKOTT
Val av inflytandepunktsansvariga
Förbundsstyrelsen föreslår stämman
att
till inflytandepunktsansvariga utse:
Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
Punkt 4
Punkt 5
Punkt 6
Punkt 7
Punkt 8
Punkt 9a
Punkt 9b
Punkt 9c
Punkt 10
Punkt 11
Punkt 12
Punkt 13

Rolf Schnackenburg, Sara Fredriksson
Marcus Leidner, Ann Olsson
Henrik Dahlström, Johan Carlsson
Arne Nordlinder
Carl-Gustav Andersson
Siri Andersson, Erika Sigvardsdotter
Gunnar Hagqvist, Kristina Lundgren
Anna Bredin
Johan Ilve
Zacharias Jerneck
Maja Rönnblad
Daniel Åkerlund, Frida Olsson
Cajsa Moberg, Frida Ohlsson
Josefin Nyström
Katarina Hedberg, Olle Alsén

Informationspunkt:
Punkt 1
Berit Andersson, Casper Moberg
FST beslutar
att
till inflytandepunktsansvariga utse ovan nämnda.
Val av redaktionsutskott
Förbundsstyrelsen föreslår stämman
att
till redaktionsutskott utse:
Katarina ”Oskar” Johansson, Kalmarsunds scoutdistrikt, Sara Larsson, Göteborgs
Scoutdistrikt och Fredrik Mandelin, Västerbottens scoutdistrikt
FST beslutar
att
utse redaktionsutskott i enlighet med FS förslag.

§ 7d FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FST beslutar
att
p 26 blir ny punkt Övriga ärenden
p 27 blir ny punkt Förbundsstämman avslutas
att
föreslagna kandidater till förbundsstyrelsen har yttranderätt.

§8
6

VALBEREDNINGEN

Valberedningen presenterar förslag till förbundsstyrelse 2005.

§9

PRESENTATION AV VERKSAMHETSPLAN 2005

Förbundsstyrelsen presenterar förslag till verksamhetsplan 2005.
Svenska Scoutrådets generalsekreterare Johan Strid rapporterar från SSRs arbete. Utmaningen
att de seniorscoutlag som rekryterar fler än 10 nya seniorscouter skall få en tårta står kvar,
men ingen tårta har bakats i år.
FST beslutar
att
ajournera stämman för påverkanstorget och seminarier samt att återuppta
förhandlingarna på söndag kl 10.00.
Stämman återupptar förhandlingarna söndag 21 november kl. 10.00.
Innan förhandlingarna startar delas årets Golden Carrot Award ut till de kårer och distrikt som
ökat sitt medlemsantal enligt vissa kriterier.
FST beslutar
att
justera röstlängden med anledning av att några ordinarie ledamöter tar plats istället
för sina suppleanter. Ingen förändring i antalet röstberättigade.

§ 10 GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE,
FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT - OCH BALANSRÄKNING
FÖR 2003 SAMT BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR 2003
ÅRS FÖRVALTNING
Verksamhetsberättelse resultat - och balansräkning för 2003 har under stämman varit
presenterade på påverkanstorget i enlighet med det material som sänts ut med
stämmohandlingarna.
Revisorn föreslår:
att
stämman tillstyrker resultat- och balansräkningen
att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2003
Inflytandepunktens huvudyrkande angående verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning samt ansvarsfrihet:
att

godkänna verksamhetsberättelse och fastställa resultat- och balansräkning för 2003
samt bevilja ansvarsfrihet åt förbundsstyrelsens ledamöter för 2003 års förvaltning.

FST beslutar
att
godkänna verksamhetsberättelse och fastställa resultat- och balansräkning för 2003
samt bevilja ansvarsfrihet åt förbundsstyrelsens ledamöter för 2003 års förvaltning.

§ 11 BESLUT MED ANLEDNING AV FÖRBUNDETS RESULTAT
ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA RESULTAT - OCH
BALANSRÄKNINGEN
Revisorn föreslår:
att
resultatet disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.
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Inflytandepunktens huvudyrkande angående resultatet:
att

5 099 902 kronor balanseras i ny räkning enligt förslaget i årsredovisningen

FST beslutar
att
resultatet disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.

§ 12 STRATEGI 2005-2008
FS förslag till beslut
att
anta förslaget till uppgift, vision, önskat läge och huvudstrategier
att
huvudstrategierna gäller till och med år 2008
att
vi beslutar oss för att fortsätta resan: genom fortsatt dialog, konkreta aktiviteter och
genom att verka för att strategin slår igenom på alla plan i vårt förbund.

Inflytandepunktens huvudyrkande angående Strategi 2005-2008:
att

yrka bifall till FS förslag till beslut

Övriga yrkanden:
Västerbottens scoutdistrikt yrkar:
att
arbetet med strategin för nästa femårsperiod påbörjas i så god tid att den kan
fastställas och påverka arbetet med verksamhetsplanen för 2009.
Strategin som ska påverka verksamhetsplanen för 2005 är inte godkänd av FST när
arbetet med verksamhetsplanen genomförs. Hur ska vi kunna synkronisera så att
strategin är klar innan arbetet med verksamhetsplanen påbörjas? Ett förslag är att
nästa strategiprojekt, 2009-2012, påbörjas i så god tid att den kan tas på
förbundsstämma 2007 för att kunna påverka verksamhetsplanen 2009, som beslutas
2008.
Norra Smålands, Älvsborgs Södra, Södermanlands, Upplandslättens och Södertörns
scoutdistrikt yrkar:
att
texten ”Avyttra egendom för att frigöra resurser till övriga strategier” under rubriken
”Organisation som stödjer verksamheten på bästa sätt” stryks.
Södertörns scoutdistrikt yrkar:
att
formuleringarna ”Kårer genomför strategiresor som ger probleminsikt…”, Att
patrulledare och patruller gör saker tillsammans..” och ”Kårer och ledare träffas, gör
saker…” ändras till att de ”uppmuntras” genomföra etc.
Stockholms, Gästrike och Roslagens scoutdistrikt yrkar:
att
på den illustrerade bilden rita in en segelbåt utanför ”Äventyr & Spänningsudden”.
Stockholms och Göteborgs scoutdistrikt samt FS yrkar:
att
texten under ”Vår framtid - Äventyr & Spänning” kompletteras med ”sjön” som en
av arenorna.
Stockholms scoutdistrikt yrkar:
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att

texten ”Vår framtid”, i kommande handlingar, broschyrer och på Internet,
kompletteras så det mycket tydligare framgår att texten beskriver vårt önskade läge i
framtiden

Göteborgs, Kulla, Roslagens och Norrbottens scoutdistrikt samt FS yrkar:
att
ett praktiskt verktyg för den fortsatta implementeringen av strategin hos kårer och
distrikt tas fram av förbundet. Exempelvis genom en handbok i strategiarbete på det
lokala planet.
FST beslutar
att
bifalla FS förslag till beslut
att
på den illustrerade bilden rita in en segelbåt utanför ”Äventyr & Spänningsudden”.
att
texten under ”Vår framtid - Äventyr & Spänning” kompletteras med ”sjön” som en
av arenorna
att
ett praktiskt verktyg för den fortsatta implementeringen av strategin hos kårer och
distrikt tas fram av förbundet. Exempelvis genom en handbok i strategiarbete på det
lokala planet.
Folkunga scoutdistrikt vill föra till protokollet:
”Vi anser att strategin för 2005-2008 innehåller många otydligheter och att vi gärna hade sett
ett tydligare dokument. Vi hade därför gärna sett en omarbetning för att tydliggöra strategin.
Vi instämmer dock i stort i strategins innehåll och intention. Vi har därför för avsikt att
acceptera FST:s beslut och arbeta efter den fastslagna strategin.

§ 13 PROPOSITION 1 ANGÅENDE POLICY FÖR
FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING
Inflytandepunktens huvudyrkande angående proposition 1:
att

hela policyn återremitteras till förbundsstyrelsen.

Övriga yrkanden:
Göteborgs, Älvsborgs Södra, Örebro Läns, Upplandsslättens, Värmlands, Hallands, Dalarnas,
Skaraborgs, Norrbottens och Älvsborgs Norra scoutdistrikt samt FS yrkar:
att
processen kring försäljning, respektive inköp av anläggningar inom SSF tas med i
nytt förslag,
att
ny proposition om detta presenteras på förbundsstämman 2005.
Kalmarsunds, Medelpads, Birka, Västmanlands Läns och Södra Skånes scoutdistrikt yrkar:
att
bifalla propositionen,
Stockholm scoutdistrikt yrkar:
att
det ska krävas stämmobeslut avyttra förbundets fastigheter inklusive anläggningar
Södermanlands och Kolmårdens scoutdistrikt yrkar:
att
vid eventuell avyttring av anläggningar ska ”scoutnyttan” utredas.
Södermanlands och Kolmårdens scoutdistrikt yrkar;
att
beslut om avyttring ska tas av förbundsstämma
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Snapphane scoutdistrikt yrkar:
att
få ett mera lättförståeligt innehåll i framtida skrivelser.
Norra Smålands scoutdistrikt yrkar:
att
man stryker ordet bör i de fem stycken som börjar - SSF bör..
Norra Smålands scoutdistrikt yrkar:
att
man ändrar från förbundsstyrelsen till förbundsstämman i meningen som behandlar
avyttrande av fastigheter som väsentligt understiger avkastningskraven.
Övriga synpunkter:
Inflytandepunktsansvariga:
Om beslut om återremittering fattas av stämman kommer samtliga yrkanden att ingå som
medskick till arbetet med det nya förslaget.
Förtydligande från förbundsstyrelsen:
De fastigheter som kan bli aktuella att sälja under 2005 är dels bostadsrätten på
Råsundavägen i Solna (Förbundskansliet) dels lärarvillorna på Kjesäter. Förbundskansliet
tillsammans med Svenska Scoutrådets kansli hotar att växa ur lokalen p g a SSR:s expansion.
Vid en flytt till annan lokal blir försäljning en konsekvens av detta.
Kjesäter vill att SSF ska avyttra/sälja lärarvillorna för att kunna sänka sina
underhållskostnader. Förbundsstyrelsen anser att dessa försäljningar ligger inom ramen för FS
mandat oberoende av FST beslut ang propositionen om Förmögenhetsförvaltning.
FST beslutar
att
hela policyn återremitteras till förbundsstyrelsen
att
processen kring försäljning, respektive inköp av anläggningar inom SSF tas med i
nytt förslag,
att
ny proposition om detta presenteras på förbundsstämman 2005.

§ 14

PROPOSITION 2 ANGÅENDE UPPDRAGSBESKRIVNINGAR

a) Inflytandepunktens huvudyrkande beträffande uppdragsbeskrivning för
verksamhetsrevisorer:
att

fastställa uppdragsbeskrivning för SSF:s verksamhetsrevisorer i enlighet med
propositionens förslag

FST beslutar
att
fastställa uppdragsbeskrivning för SSF:s verksamhetsrevisorer i enlighet med
propositionens förslag
b) Inflytandepunktens huvudyrkande beträffande arbetsordning för valberedning:
att

fastställa arbetsordning för SSF:s valberedning med tillägg och ändringar enligt
förslag i beslutsunderlaget

Övriga yrkanden:
Skaraborgs scoutdistrikt yrkar:
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Under ”Valberedningens sammansättning:”
att
”Det bör även tas hänsyn till valberedningens fördelning i ålderskriteriet, kön,
geografiska hemvist och sociala nätverk.” ersätts med ”Det bör även tas hänsyn till
valberedningens fördelning vad gäller kön, ålder, sociala nätverk och geografisk
spridning”.
att
”Medlemmarna i valberedningen bör ha god kännedom om förbundets arbetssätt och
vara förtrogna med förbundets inriktning och målsättning.” ersätts med
”Medlemmarna i valberedningen bör ha god kännedom om förbundsstyrelsens och
förbundets arbete och vara förtrogna med förbundets inriktning och målsättning”.
Under ”Valberedningens arbete:”
att
” Förbundsstyrelsens sammansättning bör vara sådan att olika kön, människotyper,
geografiska hemvist, kompetenser, ålder, yrken och utbildningar finns representerade
samt att det inom förbundsstyrelsen finns god kunskap om skilda delar av vårt
samhälle. Dessutom…” ersätts med ”Förbundsstyrelsen bör ha jämn könsfördelning,
företrädesvis en man och en kvinna som ordförande[sic!], god åldersspridning samt
ha bred kompetens och erfarenhet från olika delar av vårt samhälle. Dessutom…”.
Västmanlands Läns scoutdistrikt yrkar:
att
”Förbundsstyrelsens sammansättning bör vara sådan att olika kön, människotyper,
…” ersätts med ”Förbundsstyrelsens sammansättning bör vara sådan att olika kön,
ålder, erfarenheter, egenskaper, …”
Birka scoutdistrikt yrkar: (endast under förutsättning att huvudförslaget inte går igenom)
att
”Förbundsstyrelsens sammansättning bör vara sådan att olika kön, människotyper,
…” ersätts med ”Förbundsstyrelsens sammansättning bör vara sådan att olika kön,
kompetenser, …”
Norra Smålands scoutdistrikt yrkar: (endast under förutsättning att huvudförslaget inte går
igenom)
att
” Förbundsstyrelsens sammansättning bör … …delar av vårt samhälle.
Dessutom…” ersätts med ”Förbundsstyrelsens sammansättning bör … …delar av
vårt samhälle. Man ska försöka sträva efter en god geografisk spridning.
Dessutom…”
Skaraborgs och Västerbottens scoutdistrikt yrkar
att
texten ” Valberedningen bör uppmana förbundsstyrelsen att under våren föreslå en
person lämplig att ingå i nästa års valberedning.” utgår
Västmanlands Läns scoutdistrikt yrkar:
att
”bör” ersätts med ”skall” i styckena:
”Valberedningens medlemmar bör ej under pågående arbete…”
”Samtliga namnförslag ska diskuteras i valberedningen varvid en kompetensmässig
bedömning bör göras…”
”Valberedningen bör hålla kontakt med förbundsstyrelsen…”
och
”Valberedningen bör hålla kontakt med de föreslagna…”
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Älvsborgs Södra scoutdistrikt yrkar:
att
bifalla förslaget och
att
det är önskvärt med geografisk spridning.
FST beslutar
att
fastställa arbetsordning för SSF:s valberedning med tillägg och ändringar enligt
förslaget i beslutsunderlaget. Se bilaga 1 till originalprotokollet.

§ 15

PROPOSITION 3 ANGÅENDE FORTSATT SAMARBETE
MELLAN SCOUTFÖRBUNDEN

Inflytandepunktens huvudyrkande angående proposition 3:
att

bifalla propositionen

Övriga yrkanden:
Södertörns scoutdistrikt yrkar:
att
propositionen bifalles med tillägget, under rubriken ”Ny organisation”; […]
sammanhållen och effektiv organisation.
Norra Smålands scoutdistrikt yrkar:
(föreslagna ändringar av ursprungsförslaget är markerade med understrykning)
att under punkten ”Ny organisation” ändra texten till följande; Dagens situation med mer
gemensam verksamhet väcker nya frågor och utmaningar för scoutförbunden att hantera. Det
är Svenska Scoutförbundets uppfattning att scouting i Sverige idag, exempelvis inte är
organiserat på ett sätt som effektivt möter de behov rörelsen har. Bland annat är det ett
problem att besluten i Svenska Scoutrådet fattas långt från medlemmarna. Svenska
Scoutförbundet ser därför ett behov av att börja diskussionen för att fastställa de områden som
förbunden ska samverka inom (till exempel organisation). Svenska Scoutförbundet är positivt
till att samverka mer mellan de olika förbunden i Sverige, där rörelsen förmår tillvarata den
mångfald som scouting idag representerar.
FST beslutar
att
bifalla propositionen

§ 16 PROPOSITION 4 ANGÅENDE PLATTFORM FÖR
SAMHÄLLSENGAGEMANG
Inflytandepunktens huvudyrkande angående proposition 4:
att

propositionen tillstyrkes, med följande ändring i 5:e stycket, under rubrik
Ställningstaganden i stycket Så här tycker vi om ”Vi människor”: Vi vill stimulera
till förbättrad hälsa genom […]

Övriga yrkanden:
Blekinge, Kolmårdens, Roslagens, Stockholms, Älvsborgs södra, Birka, Södertörns,
Snapphane, och Södra Skånes scoutdistrikt yrkar:
att
propositionen bifalles
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FST beslutar
att
bifalla propositionen följande ändring i 5:e stycket, under rubrik Ställningstaganden i
stycket Så här tycker vi om ”Vi människor”: Vi vill stimulera till förbättrad hälsa
genom […]

§ 17 UTESTÅENDE MOTION 3/2002 KRISTEN LIVSSYN
Inflytandepunktens huvudyrkande angående utestående motion 3/2002:
att

avföra motionen

Övriga yrkanden:
Södertörns scoutdistrikt yrkar:
att
förbundsstyrelsen återuppväcker debatten och ser till att informera bättre om de fora
där debatten drivs/kan drivas.
att
förbundsstyrelsen återkommer i ärendet till Förbundsstämman 2005.
FST beslutar
att
avföra motionen

§ 18 RAPPORTER
a) Rapport om organisationsutveckling
Inflytandepunktens huvudyrkande:
att

godkänna rapporten

FST beslutar
att godkänna rapporten.
b) Rapport om ersättning för förlorad arbetsinkomst
Inflytandepunktens huvudyrkande:
att

godkänna rapporten med tillägg att policyn ska gå till förbundsstämma 2005 för
beslut.

Övriga yrkanden:
Södertörns, Dalarnas, Örebro Läns, Blekinge, Jämtland-Härjedalens, Västmanlands Läns,
Medelpads, Upplandslättens, Värmlands, Birka, Älvsborgs Södra, Skaraborgs,
Södermanlands, Ångermanlands, Norra Smålands och Roslagens scoutdistrikt yrkar:
att
enligt FS förslag bifalla rapporten.
FST beslutar
att
godkänna rapporten med tillägg att policyn ska gå till förbundsstämma 2005 för
beslut.
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c) Rapport om nedläggning av Rix-Au
Inflytandepunktens huvudyrkande:
att

godkänna rapporten (bilaga 2 till originalprotokollet)

Övriga yrkanden:
Gästrike och Dalarnas scoutdistrikt yrkar:
att
förbundsstämman godkänner rapporten, men att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
till förbundsstämman 2005 ta fram en konsekvensbeskrivning för hur förbundet ska
fortsätta locka seniorscouter att engagera sig för att uppnå vår vision att bli världens
bästa ungdomsorganisation.
att
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en grupp som ska arbeta för att skapa en
grupp som planerar och arrangerar på förbundsnivå budgeterade
seniorscoutarrangemang.
Norrbottens, Gästrike, Roslagens, Södermanlands, Västerbottens och Dalarnas scoutdistrikt
yrkar:
att
de intentioner som Gästrike och Dalarna (se ovan) förespråkar, tydligt ska ingå i
strategiarbetet så att fungerande platser/möten och ungdomsinflytande skapas för
seniorscouter.
Roslagens, Blekinge, Upplandsslättens, Kronobergs, Älvsborgs Norra och Älvsborgs Södra
scoutdistrikt yrkar:
att
förbundsstämman godkänner rapporten så arbetet att förbättra/förändra kan komma
igång! Mer effekt! Mindre administration!
Södra Skånes, Skaraborgs och Snapphane scoutdistrikt yrkar:
att
rapporten avslås
att
rapporten görs om
att
rapporten ska innehålla en analys som klargör seniorernas nuvarande möjligheter till
inflytande på förbunds- och distriktsnivå och hur dessa har påverkats av Rix-Au:s
och Rixmötets nedläggning
att
rapporten skrivs oberoende av tidigare rapporter
att
rapporten innefattar statistik som belyser utvecklingen av seniorers och yngre ledares
representation i förbundets och distriktens verksamhetsgrupper och styrelser för
perioden som innefattar verksamhetsåren 1999-2004
att
arbetet påbörjas senast den 28 februari 2005
att
rapporten är färdigställd till det datum då handlingarna till FST 2005 senast ska
skickas ut
FST beslutar
att
godkänna rapporten
att
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till förbundsstämman 2005 ta fram en
konsekvensbeskrivning hur förbundet ska fortsätta locka seniorscouter att engagera
sig för att uppnå vår vision att bli världens bästa ungdomsorganisation.
att
att de intentioner som Gästrike och Dalarna förespråkar tydligt ska ingå i
strategiarbetet så att fungerande platser/möten och ungdomsinflytande skapas för
seniorscouter.

§ 19 MOTIONER
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a) Scoutdräkten
Motionären, Thomas Haskel, föreslår förbundsstämman:
att
att
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny dräktordning,
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag ny scoutdräkten, gärna två plagg
enligt ovan
arbetet skall presenteras på FST 2005

Inflytandepunktens huvudyrkande:
att

avslå motionen angående scoutdräkt med bakgrunden att Svenska Scoutrådet redan
har en arbetsgrupp. Förbundsstyrelsen skall i stället få i uppdrag att redovisa denna
arbetsgrupps resultat för beslut på förbundsstämman.

Övriga yrkanden:
Södra Skånes, Värmlands, Roslagens, Västmanlands, Gästrike, Folkunga, Ångermanlands,
Medelpads, Jämtland-Härjedalens, Västerbottens och Norrbottens scoutdistrikt yrkar:
att
bifalla motionen
Södra Skånes scoutdistrikt yrkar
att
förbundsstämman uppdrar åt förbundsstyrelsen att ta fram en ny dräktordning med
två plagg enligt motionen
att
förslag på den nya dräktordningen presenteras på förbundsstämman 2005.
Kronobergs och Birka scoutdistrikt yrkar
att
arbetet enligt motionens tre bisatser sker i samverkan med den utredning som finns
på rådsnivå
Norra Smålands scoutdistrikt yrkar:
att
även fortsättningsvis ha EN scoutdräkt som alla scouter har råd med. Vi ser gärna en
vidareutveckling av dagens skjorta
Skaraborgs, Kalmarsunds och Staffans scoutdistrikt yrkar:
att
bifalla motionens första och tredje att-sats samt avslå den andra
Södermanlands scoutdistrikt yrkar:
att
avslå motionen till förmån för den utredning som finns på rådsnivå
Upplandsslättens scoutdistrikt yrkar
att
avslå motionen angående scoutdräkt med bakgrunden att Svenska Scoutrådet redan
har en arbetsgrupp. Förbundsstyrelsen skall i stället få i uppdrag att redovisa denna
arbetsgrupps resultat för beslut på förbundsstämman.
FST beslutar
att
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny dräktordning
att
arbetet enligt motionens bisatser sker i samverkan med den utredning som finns på
rådsnivå
att
arbetet skall presenteras på en förbundsstämma, årtalet ej preciserat
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b) förändring av förbundsstämman
Motionären, Thomas Haskel, föreslår förbundsstämman:
att
att

SSF från 2006 arbetar med FST vartannat år
även kårer har fullvärdiga delegater på förbundsstämman

Inflytandepunktens huvudyrkande:
att
att

avslå motionens att-satser
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och lämna rapport vid FST 2005.

Övriga yrkanden:
Göteborgs, Älvsborgs södra, Västmanlands Läns, Kulla och Södertörns scoutdistrikt yrkar:
att
motionen avslås
Thomas Haskel, motionär yrkar
att
två separata utredningar genomförs: en gällande arbetscykeln, och en gällande
kårrepresentation.
Folkunga, Kolmårdens, Södra Skånes, Kronobergs, Snapphane och Blekinge scoutdistrikt
yrkar
att
motionen avslås
att
förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda ett system med stämma vart annat år.
att
principen för delegaters tillsättning och antalet delegater bibehålls enligt dagens
modell.
att
andra vägar för att öka inflytandet och medbestämmande i Svenska Scoutförbundet
belyses av förbundsstyrelsen i dess utredning.
att
förslaget* presenteras på förbundsstämman 2005
*ett förslag presenteras, ej en rapport
Gästrike scoutdistrikt yrkar
att
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda huruvida det vore möjligt att arrangera
förbundsstämman vart annat år på nationell nivå med distriktsrepresentation och vart
annat år på regional nivå med kårrepresentation. Utredningen ska presenteras på
förbundsstämman 2005.

FST beslutar
att
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och lämna förslag vid FST 2005
att
två separata utredningar genomförs: en gällande arbetscykeln, och en gällande
kårrepresentation
c) förtjänstmärken för scoutledare
Motionären Eksjö Scoutkår föreslår en översyn av utmärkelserna för scoutledare inom
Svenska scoutförbundet görs. Där bör det bland annat klargöras prestationskrav,
uppföljningsansvar och utdelningsansvar samt om nuvarande utmärkelser täcker behoven på
alla nivåer kår-distrikt-förbund – (SSR).
Inflytandepunktens huvudyrkande:
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att

motionen avslås

Övriga yrkanden:
Norra Smålands scoutdistrikt yrkar:
att
motionen bifalles
Södertörns scoutdistrikt yrkar:
att
förbundsstyrelsen får i uppdrag att arbeta för att medlem på kårnivå ska kunna få
GA-märket och silvervargen. Rapport lämnas på FST 2005.
Upplandsslättens scoutdistrikt yrkar:
att
motionen bifalles, med tillägget att uppskattning kan visas på andra sätt än med
märken och att detta bör ses över.
FST beslutar
att
avslå motionen

§ 20 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG ANGÅENDE ARVODERING
AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Inflytandepunktens huvudyrkande:
att

uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda konsekvenserna för oss i förbundet av att ha,
respektive inte ha, en arvoderad ordförande. Vi vill veta vilket resultat vi kan
förvänta oss av förbundsledningen i båda fallen, visa på två scenarier där hela
ledningens uppdrag tydliggörs. Presenteras på förbundsstämman 2006

Ursprungligt förslag till beslut:
Valberedningen föreslår förbundsstämman att besluta:
att
klargöra att arvodering av förbundsordföranden kan vara en rimlig konsekvens av de
krav vi ställer på uppdraget idag.
att
uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda framtida förutsättningar för ordförande- och
förbundssekreteraruppdragen, inklusive konsekvenserna med respektive utan
ordförandearvodering. Utredningen skall resultera i ett beslutsunderlag till
förbundsstämman 2005.

Övriga yrkanden:
Gästrike, Hallands, Kulla, Södertörns, Norrbottens, Blekinge, Folkunga, Roslagens,
Älvsborgs södra Dalarnas, Göteborgs, Södra Skånes, Ångermanlands, Västerbottens,
Värmlands, Medelpads, Kalmarsunds, Stockholms och Skaraborgs scoutdistrikt yrkar:
att
avslå första att-satsen i valberedningens förslag
Älvsborgs norra och Västmanlands Läns scoutdistrikt yrkar:
att
avslå båda att-satserna i valberedningens förslag
Gästrike, Hallands, Kulla, Södertörns, Örebro och Norrbottens scoutdistrikt yrkar:
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att
bifalla Inflytandepunktens huvudyrkande men att utredningens resultat ska
presenteras på förbundsstämman 2005.
Gästrike, Kulla, Södertörns och Norrbottens scoutdistrikt yrkar:
att
det även utreds konsekvenserna av att ha två halvtidsarvoderade
”förbundsordförande”.
Blekinge, Folkunga, Roslagens och Älvsborgs Södra scoutdistrikt yrkar:
att
bifalla andra att-satsen i valberedningens förslag
Kolmårdens och Södertörns scoutdistrikt yrkar:
att
utreda storleken av en eventuell arvodering
Västerbottens scoutdistrikt yrkar:
att
revidera ”Ansvarsfördelning inom Svenska Scoutförbundet” i två olika versioner,
samt lägga till en mer specifik del kring arbetsuppgifter för förbundssekreteraren,
förbundsstyrelsen samt kansli. De två olika versionerna ska utgå från om
ordföranden är arvoderad, eller ej. Detta dokument är sedan en arbetsbeskrivning för de olika
funktionerna.
Västmanlands Läns scoutdistrikt yrkar
att
återigen utreda uppgifter och arbetsfördelning inom förbundsledningen, dock utan
arvodering
FST beslutar
att
att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda konsekvenserna för oss i förbundet av att
ha, respektive inte ha, en arvoderad ordförande. Vi vill veta vilket resultat vi kan
förvänta oss av förbundsledningen i båda fallen, visa på två scenarier där hela
ledningens uppdrag tydliggörs. Presenteras på förbundsstämman 2006.
Justering av röstlängden sker då tre delegater lämnar stämman. Antalet röstberättigade är nu
129.

§ 21 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2005
Inflytandepunktens huvudyrkande:
att
att

att
att

fastställa Verksamhetsplan för Svenska Scoutförbundet 2005,
fastställa budget för 2005, med ändringen budgetposten ”arvoderad
förbundsordförande” om 420 000 kr stryks ur förslaget till budget för 2005 och
150 000 kr avsätts i budgeten till förbundsstyrelsens förfogande.
fastställa medlemsavgiften för 2005 till 112,50 kr, och
fastställa den preliminära medlemsavgiften för 2006 till 123,00 kr

Övriga yrkanden:
Södra Skånes, Kulla, Södermanlands, Norra Smålands, Folkunga, Dalarnas och
Upplandsslättens scoutdistrikt yrkar:
att
förbundets framtida budgetar skall redovisas i balans
Vill man disponera tidigare överskott (fritt eget kapital) enligt tidigare beslut (och
underbalansera) skall detta definieras i avgränsade projekt ”för utveckling och
förnyelse” som stämman kan ta ställning till och som skall särredovisas.
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Projekten skall redovisas separat på kommande stämma.
Norra Smålands scoutdistrikt yrkar:
att
man, i verksamhetsplanen för 2006, i högre grad prioriterar
utvecklingskonsulentprojektet inom befintliga ekonomiska ramar
Norra Småland och Kalmarsunds scoutdistrikt yrkar:
att
höja medlemsavgiften för 2006 med 1,50 kronor (till 114 kronor)
Älvsborgs södra, Hallands, Västmanlands och Västerbottens scoutdistrikt yrkar:
att
medlemsavgiften skall vara oförändrad 2006
Västerbottens, Medelpads och Norrbottens scoutdistrikt yrkar
att
budgeterat belopp 420 Kkr avsett för arvoderad förbundsordförande utgår. Av
beloppet som avser arvode och sociala avgifter överföres 270 Kkr till
utvecklingskonsulentprojektet och 150 Kkr till förbundsstyrelsen till förfogande.
Södertörns scoutdistrikt yrkar
att
förbundsstyrelsen får i uppdrag att ordna ett 0-resultat för 2005
att
förbundsstyrelsen ej får avyttra fast egendom men får i övrigt fria händer för att
uppnå detta.
FST beslutar
att
fastställa Verksamhetsplan för Svenska Scoutförbundet 2005,
att
fastställa budget för 2005, med ändringen budgetposten ”arvoderad
förbundsordförande” om 420 000 kr stryks ur förslaget till budget för 2005 och
150 000 kr avsätts i budgeten till förbundsstyrelsens förfogande.
att
fastställa medlemsavgiften för 2005 till 112,50 kr, och
att
fastställa den preliminära medlemsavgiften för 2006 till 123,00 kr
att
förbundets framtida budgetar skall redovisas i balans.
Vill man disponera tidigare överskott (fritt eget kapital) enligt tidigare beslut (och
underbalansera) skall detta definieras i avgränsade projekt ”för utveckling och
förnyelse” som stämman kan ta ställning till och som skall särredovisas.
Projekten skall redovisas separat på kommande stämma
att

man, i verksamhetsplanen för 2006, i högre grad prioriterar
utvecklingskonsulentprojektet inom befintliga ekonomiska ramar

§ 22 VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE OCH VICE
FÖRBUNDSORDFÖRANDE
FST beslutar
att
i enlighet med valberedningens förslag välja Håkan Sandahl, Stockholm, till
förbundsordsförande, nyval 1 år
att

i enlighet med valberedningens förslag välja Ragnhild Fahleryd, Stockholm, till vice
förbundsordsförande, nyval 1 år

§ 23

VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN

FST beslutar
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att

i enlighet med valberedningens förslag välja följande till övriga ledamöter i
förbundsstyrelsen
Dagmawi Elehu, Stockholms scoutdistrikt, omval 2 år
Magnus Winberg, Södra Skånes scoutdistrikt, nyval 1 år (fyllnadsval)
Erik Reinicke, Folkunga Scoutdistrikt, omval 2 år
Emma Nilsson, Birka Scoutdistrikt, nyval 2 år
Helena Svahn, Västerbottens scoutdistrikt, nyval 1 år (fyllnadsval)
Susanne Carlsson, Göteborg, nyval 2 år
Nils Kihlström, Göteborg, nyval 1 år
Tidigare valda
Heléne Gestrin, Folkunga
Helena Hurtig, Folkunga

Vald på 2 år t o m 2005
Vald på 2 år t o m 2005

§ 24 VAL AV REVISORER OCH REVISORSUPPLEANTER
FST beslutar
att
till revisorer välja
ordinarie
Henrik Rättzén, Förbundskåren, omval 1 år
suppleant
Gunilla Wernelind, förbundskåren, nyval 1 år
att

till verksamhetsrevisorer välja
ordinarie
Gunnel Frost-Danielsen, Stockholms scoutdistrikt, nyval 1 år
suppleant
Mattias Sjöberg, 34 år, Göteborgs scoutdistrikt, nyval 1 år

§ 25 VAL AV ORDFÖRANDE OCH LEDAMÖTER I
VALBEREDNINGEN
Valberedningens förslag:
Valberedning för 2005 :
Anki Ek, Västerbottens scoutdistrikt, omval 1 år
Mikael Goldberg, Stockholms scoutdistrikt, omval 1 år (nyval som ordförande)
Mikael Schröter, Kronobergs scoutdistrikt, omval 1 år
Arnbjörn Becker, Dalarna, nyval 1 år
Mirjam Fürth, Stockholm, nyval 1 år
Anette L Elmqvist, Södra Skånes scoutdistrikt, adjungeras till valberedningen 1 år
Övriga nominerade under påverkanstorget:
Monica Alsén, Stockholms scoutdistrikt, nyval 1 år
Thomas Andersson, Västerbottens scoutdistrikt, nyval 1 år
Kerstin Aronsson, Stockholms scoutdistrikt, nyval 1 år
Ambjörn Becker, Dalarnas scoutdistrikt, nyval 1 år
Henrik Björklund, Göteborgs scoutdistrikt, nyval 1 år (ordförande)
Madeleine Hellmén, Skaraborgs scoutdistrikt, nyval 1 år
Liza Zeeck-Rosenberg, Västmanlands läns scoutdistrikt, nyval 1 år

FST beslutar
att
efter sluten omröstning till valberedning för 2005 utse:
Henrik Björklund, Göteborgs scoutdistrikt, nyval 1 år (ordförande), 82 röster
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Thomas Andersson, Västerbottens scoutdistrikt, nyval 1 år, 94 röster
Kerstin Aronsson, Stockholms scoutdistrikt, nyval 1 år, 70 röster
Ambjörn Becker, Dalarnas scoutdistrikt, nyval 1 år 115 röster
Madeleine Hellmén, Skaraborgs scoutdistrikt, nyval 1 år, 99 röster
Ett tack framfördes till valberedningens avgående ledamöter.

§ 26

ÖVRIGA ÄRENDEN

a) Lars-Ingmar Olsson, Södra Skåne, frågar hur FS har tagit till sig innehållet i motionen från
2002 om information på hemsidan om sommarläger. Syftet var att underlätta planering och
samverkan samt information, marknadsföring och dokumentation om sommarläger.
Lars Rönnblad svarar att ett forum har varit upplagt på hemsidan och att länkar lagts till
distriktens läger. Syftet med motionen har dock inte uppnåtts, varför vi ska fortsätta att jobba
med denna fråga.
b) Daniel Sundström, Roslagen, gör sig till talesman för observatören Maja Rönnblad, Birka,
och läser upp ett inlägg i alkoholfrågan:
”När jag kom in på mitt hotell i går blev jag väldigt besviken! Redan när jag stod utanför
hotellet och tittade in såg jag att det var fullt av scouter (mesta dels äldre) som satt i lobbyn
och drack öl. Så länge jag var utanför hoppades jag på att det var lättöl de drack, men när jag
kom in och känner lukten av alkohol blir jag riktigt besviken. Vissa av dessa personer har jag
sett upp till, men nu var det som att de ”svek” mig genom att sitta och dricka alkoholhaltiga
drycker.
Jag har upplevt det som att vi har en policy i vårt förbund att man inte dricker alkohol på
scoutarrangemang och definitivt inte i scoutskjorta eller scoutrelaterade kläder, vilket många
som satt i lobbyn hade.
Vi är på en stämma där ett start antal är under 18 år, så dom blir på det sättet uteslutna ur sin
egen rörelse eftersom de inte kan umgås med alla.
När man har scoutskjorta eller liknande är man dessutom en levande reklampelare för
scouting. Då är det väl extra fel att sitta i en hotellobby innanför stora panoramafönster och
dricka öl. När allmänheten kan gå förbi och titta in. Det tycker i alla fall jag ger en fel bild av
vår rörelse.
På hotellet bodde det även ganska många som är under 21 år, som hotellet hade som egen
åldersgräns. På hotellrummet låg även en välkomsthälsning där hotellet har skrivit: ”VI BER
ER RESPEKTERA ÅLDERSGRÄNSERNA DÅ VILL INTE VILL ATT UNDERÅRIGA
SKA EXPONERAS I SAMMA LOKAL DÄR ALKOHOL FÖREKOMMER”. Och då undrar
jag hur jag och alla andra som är under 21 år ska kunna gå till våra rum? Vi kan ju inte
blunda, för då ser vi inte vad som händer i vårt förbund! Skulle jag inte skriva detta skulle det
vara näst intill samma sak som att säga att det här beteendet är helt okej.
Jag är inte emot alkoholen i sig, utan jag tycker att det är fel att dricka i scoutsammanhang.
Många kan tycka att det här är fel forum, men jag tycker att det är en viktig tankeställare.
Det är här på FST som våra viktiga beslut fattas, så varför skulle det vara fel forum?
Problemet finns troligtvis i hela landet och vi måste börja någonstans!” (Maja Rönnblad)
d) Ingela Eriksson, Skaraborg, framför sin uppskattning till de duktiga sittande
stämmoordförandena, och hoppas att deras kunskaper kan spridas ut i landet med till exempel
utbildning för unga inom detta område.
e) Gjermund Austvik från Sankt Georgs Gillen informerar om fredsljuset från Betlehem.
f) Rolf Schnackenburg redogör för Svenska Folkspel
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g) Kulla scoutdistrikt välkomnar till förbundsstämman 2005 i Ängelholm.
h) Luddes stipendium till kvinnlig scoutledare
Utdelas till Inga Bergenmalm, Värmdö sjöscoutkår, Ingegerd Gedin, Almtuna scoutkår och
Karolina Forsgren, Vännäs scoutkår.
i) utdelning av Gustaf Adolfsmärket
Richard Bengtsson delar ut GA-märket till Erik Lindh, distriktsordförande i Älvsborgs Norra
scoutdistrikt
j) avtackningar
Richard Bengtsson tackar traditionsenligt värddistriktet för väl genomförda stämmodagar med
ett utbildningsstipendium och en varm applåd.
Magnus Winberg avtackar mötesordförandena för väl genomförda förhandlingar.
Inflytandepunktsansvariga och redaktionsutskottet har avtackats tidigare av Petra Sintorn
Richard Bengtsson avtackar avgående förbundsstyrelseledamöterna Per Holm och Malin
”Kasper” Burns samt avgående verksamhetsrevisorerna Lina Johansson och Linda Petersson.
Tillträdande ordföranden Håkan Sandahl avtackar avgående förbundsordföranden Richard
Bengtsson för att gott arbete, tackar för förtroendet och uttrycker goda förhoppningar inför
framtiden.

§ 27 FÖRBUNDSSTÄMMAN AVSLUTAS
Förbundsordförande Richard Bengtsson förklarar 2004 års förbundsstämma avslutad.

Vid protokollet

Kerstin Nordström
sekreterare

Maria Folkegård
sekreterare

Richard Nilsson
ordförande

Justeras:

Cecilia Bryngelsson
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Angelica Lundin

Nina Fleck
ordförande

