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Beslutsunderlag Påverkanstorg
del 1
FST 2011
Underlag till punkt 13 på dagordningen

Motion 1: Angående beslut om en ny riksorganisation för
scouting i Sverige
Påverkanstorgets huvudyrkande

13:1 Att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att avslå motionen
Roslagens Scoutdistrikt 4 st, Kolmården Scoutdistrikt 3 st, Folkunga Scoutdistrikt 4 st, Göteborgs Scoutdistrikt 6
st, Dacke Scoutdisktrikt 3 st, Gästrike 3 st, Dalarna 3 st, Birka 4 st, Stockholm 9st, Norra Småland 36,37,38,
Halland 3 st, Kulla 4 st, Älvsborgs norra 3 st, Älvsborgs södra 3 st, Snapphane 3 st, Jämtland/ Härjedalen 2 st.
Norrbotten 3 st. Västmanland 3 st, Västerbotten/Ångermanland 3 st. Värmland 2 st, Upplandsslätten 3 st,
Medelpad 92, 93, 94, Södertörn 12 Niklas Forden, Lars Ingvar Olsson 48

79 personer
22 hela distrikt

Övriga yrkanden med stöd av minst 1/5 av delegaterna eller
distrikten
Inga
Övriga yrkanden
13:2 Vi yrkar bifall på motion 1:
Södra Skånes Scoutdistrikt Anders Hellman, Carina Carlsson 10, Simon From 11
Örebro 3 st, Anders Hellman 47, Södermanland 3 st, Skaraborg 71,72,73
Magnus Gotthardsson 51, Gittan Abrahamsson 13

14 personer
3 hela distrikt
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Underlag till punkt 14 på dagordningen

Proposition 1 del A: Namnändring
Påverkanstorgets huvudyrkande

14A:1 att bifalla propositionen enligt förbundsstyrelsens förslag
Övriga yrkanden med stöd av minst 1/5 av delegaterna eller
distrikten
[...] därför yrkar vi
14A:2 att det tas fram ett internationellt gångbart namn för Scouterna. Tex:
Scouts of Sweden. Förlaget ska presenteras på FST 2012.
Distrikt Roslagen, Dacke, Upplandsslätten, Stockholm, Älvsborgs Södra delegater nr 45, 46

Övriga yrkanden
Vi vill få ett tillägg i namnvalet, Scouterna, som förklarar vår nationella identitet
Därför yrkar vi
14A:3 att få med vår nationella identitet i namnet.
Distrikt Södermanland, Halland, Norra Småland, Folkunga, Dacke delegater nr 51

Den nya organisationen bör ta fram en ny logotype. Detta för att om vi går mot något
nytt, så bör vi ta fram en ny logotype som står för det nya.
Därför yrkar vi
14A:4 att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en logotype till
scouternas ordinarie stämma där alla som är med i den nya organisationen är
med i beslut.
Distrikt
Södertörns scoutdistrikt

Motivering: Scouterna är ett bra varumärke och fungerar bra i marknadsföring. Dock
fungerar det inte lika bra som officiellt namn och framför allt inte i en svensk
jämförelse. Vi har inga förbund som heter Fotbollsspelarna eller Simmarna. Dessutom
kan Scouterna som officiellt namn vara otydligt och leda till missförstånd då man inte
förstår vilka scouter som åsyftas eller att det är en riksorganisation.
Ett förhållande som det emellan varumärket Scouterna och Svenska scoutrådet är då
snarare att föredra.
Det officiella namnet vill vi vänta med att besluta om, tills nästa stämma, alltså den
första Scouternas stämma. Då har den nya organisationen kommit mer på plats och
mer tid ges till att känna efter vad som är rätt.
Om förbundet beslutar att från och med 1 januari använda Scouterna i sin
kommunikation medför det att den stämma som sedan skall fatta beslut om det
officiella namnet i praktiken är bundna att anta Scouterna som officiellt namn då det
redan är inarbetat. Därför vill vi inte att förbundet i ett övergångsskede använder sig av
Scouterna.
Därför yrkar vi
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14A:5 att avslå första att-satsen
Distrikt
Kulla, Södertörn, Gästrike delegater nr 51

Proposition 1 del B: Stadgarna
Påverkanstorgets huvudyrkande

14B:1 att bifalla propositionen enligt förbundsstyrelsens förslag
Tilläggs/ändringsyrkanden

Kapitel 1
Övriga yrkanden med stöd av minst 1/5 av delegaterna eller
distrikten
14B:2
Scoutmetoden är en fundamental del av scouting som gör oss till de vi är. Att inte
stadgereglera scoutmetoden gör att den tappar i tyngd. Vidare är det märkligt att bara
stadgereglera en sjundedel av metoden (Lag och löfte, vilket WOSM kräver) men inte
resten.
Det finns dock en poäng i att enkelt kunna ändra innehåll eller uttydning av de
ingående delarna.
Därför yrkar vi:
att Scoutmetodens sju delar (rubrikerna) stadgefästs.
att namnen på scoutmetodens sju delar fastställs, utan inbördes ordning, till:
- Friluftsliv
- Lokalt och globalt samhällsengagemang
- Scoutlag och scoutlöfte
- Lyssnande och stödjande ledarskap
- Symboliskt ramverk
- Patrullsystemet
- Learning by doing
att uttolkningen (undertexter och beskrivningar) lämnas åt "Scoutstyrelsen" att
besluta om i programförklaringen.
Distrikt: Birka 15-18, Göteborg 59-64, Norra Småland 3 st, Roslagen 4 st, Stockholm 9 st,
Älvsborgs södra 3 st Delegater: 10, 87, 88

Övriga yrkanden
14B:3
Avseende de nya stadgarna § 1:2 Syfte:
Scouternas syfte måste också vara att den verksamhet vi bedriver är en kul och
meningsfull fritidssysselsättning "varje vecka". De flesta scouter kommer inte till
mötena för att utvecklas till ansvarsfulla medborgare som kan förbättra världen, utan
för att ha kul just nu.
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Därför yrkar vi
att det till nuvarande skrivning läggs till
"att scouternas syfte är att ge barn och ungdomar kul och meningsfull
fritidssysselsättning”
Delegat 50, 10, 14, 13 47, 49
Kapitel 2
Övriga yrkanden med stöd av minst 1/5 av delegaterna eller
distrikten
14B:4
Vi anser att punkt 2.2 i förslag på nya stadgar bör ändras till "efter samråd med kårer
och distrikt" eftersom vi tolkar nuvarande punkt som hämmande för demokratin.
Vi yrkar därför:
att punkten ändras till 2.2 Scouternas styrelse får efter samråd med kårer och
distrikt utfärda bestämmelser för scoutverksamheten. Scoutkårer och
scoutdistrikt ska tillämpa bestämmelserna sedan de fått ta del av dem.
Distrikt: Södertörn, Gästrike 3 st, Snapphane 42-44, Dacke 3 st, Älvsborgs Norra 3 st, Älvsborgs södra 3 st
Delegater: 10, 11, 27

Övriga yrkanden
14B:5
Stadgar: Avsnitt 2, Organisation
Göteborgs scoutdistrikt menar att det är både lämpligt och önskvärt att Scouternas
styrelse får utfärda föreskrifter för scoutverksamheten. Vi tycker dock att det är viktigt
att slå fast att dessa skall vara i överensstämmelse med stadgarna och att klart slå fast
att scoutstämman har mandatet att upphäva bestämmelser som ogillas.
Göteborgs scoutdistrikt (6 delegater) yrkar:
att 2 kap. 2§ Föreskrifter utöver stadgarna ändras
Från
Scouternas styrelse får utfärda bestämmelser för scoutverksamheten.
Scoutkårer och scoutdistrikt ska tillämpa bestämmelserna sedan de fått del av
dem.
Till
Scouternas styrelse får utfärda bestämmelser för scoutverksamheten. Dessa
bestämmelser måste vara i överensstämmelse med dessa stadgar och kan
ogiltigförklaras av en scoutstämma. Scoutkårer och scoutdistrikt ska tillämpa
bestämmelserna sedan de fått del av dem.
Distrikt: Halland 3 st

Kapitel 3
Övriga yrkanden med stöd av minst 1/5 av delegaterna eller
distrikten
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14B:6
Proposition 1 § 3.1
Vi tycker att ordet funktionshinder i § 3.1 ska bytas till den i dagsläget korrekta termen
funktionsnedsättning, då ordet funktionshinder lätt kan uppfattas nedlåtande av många
medlemar.
Enligt DO:s hemsida lyder deras arbete som följer:
"Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband
med (...) funktionsnedsättning (...)"Därav bör även vår organisation använda denna
term och ej det föråldrade uttrycket som finns föreslaget.
Därför yrkar vi
att ordet funktionshinder i § 3.1 ska bytas till den i dagsläget korrekta termen
funktionsnedsättning, då ordet funktionshinder lätt kan uppfattas nedlåtande
av många medlemmar.
Distrikt: Älvsborgs södra 65-67, Stockholm 9, Roslagen 19-22, S Skåne 50, Göteborg 59-64, Gästrike 86-88
Delegat 49, 13

14B:7
Det underliggande misstaget i den föreslagna skrivningen innebär att vi exempelvis
inte kan använda Svenska Kyrkan som samverksansorganisation. Detta då dagens
skrivning förbjuder HELA samverkansorganisationen att utesluta folk på grund av
exempelvis religion. Vi antar att FS intention är att det enbart är scoutverksamheten
inom samverkansorganisationen som vi vill styra över.
Vi yrkar därför ATT:
- skrivningen i § 3.1 ändras till "...får inte utestänga någon från medlemskap I
SCOUTVERKSAMHETEN på grund av.."
- en ny punkt läggs till under kapitel 4, riksorganisationen, med följande
innehåll: "Riksorganisationen får inte utestänga någon från medlemsskap på
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion, etnisk
tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning."
- i § 7.2 lägga till en hänvisning även till den paragraf som skapas i enlighet
med attsats 2
Distrikt Södra Skåne 1 st, Folkunga 4 st, Stockholm 1-9, Södra Skåne 45, 46, 47, Göteborg 59-64
Delegater: 71, 72, 73

14B:8
Vi yrkar:
TEXT OM DISKRIMENRING FLYTTAS TILL §1
Från förslaget till stadgar Kapitel 3 Samverkansorganisationer och scoutförbund
"§ 3.1 Anslutning
En samverkansorganisation får inte utestänga någon från medlemskap på grund av
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion,
funktionshinder eller sexuell läggning."
Denna tolkar vi som att WAGGGS inte skulle kunna vara en samverkansorganisation
då de utestänger män som medlemmar, och då känns det som att det är något fel på
stadgarna.
(WAGGGS = World Association of Girl Guides and Girl Scouts )
Riksorganisationen Scouterna ska inte kunna diskriminera för t.ex. kön eller religion så
diskrimineringsparagrafen bör flyttas så att den gäller Riksorganisationen inklusive
direktanslutna kårer men inte gäller för Samverkansorganisationerna. För dessa gäller
portalparagrafen i §3.1

6

"Förutsättningen är att [Samverkans]organisationen är demokratiskt uppbyggd,
partipolitiskt obunden samt delar grundläggande värderingar med Scouterna, i enlighet
med Kapitel 1."
Detta betyder att det blir helt i sin ordning för ett scoutförbund (men inte
riksorganisationen) att diskriminera mot t.ex. kön (du måste vara man/kvinna), religion
(du måste ha en viss tro) eller alkoholvanor (du måste vara nykterist) men
samverkansorganisationen kan och får inte ha några som helst synpunkter på att
personer av "fel" kön, tro eller dryckesvanor är scouter och medlemmar i
Riksorganisationen.
Yrkande
att 1)
Texten i §3.1
"En samverkansorganisation får inte utestänga någon från medlemskap på
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion, etnisk
tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning.
ändras och flyttas till ny paragraf §1.6
"Riksorganisationen och direktanslutna scoutkårer får inte utestänga någon
från medlemskap på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning."
Distrikt: Kolmården 3 st, Halland 3 st, Västmanland 3 st, Stockholm 1-9, Älvsborgs södra
65-67

Övriga yrkanden
14B:9
Angående prop 1, samverk.org.
delegation, delegatnr; 26, 27, 28
Därför yrkar vi:
att scoutstämman beslutar vilka samverkansorganisationer som får ansluta sig
till Scouterna, inte enbart FS.
Södermanland, Skaraborg, Delegat 78

Kapitel 4
Övriga yrkanden med stöd av minst 1/5 av delegaterna eller
distrikten
Inga
Övriga yrkanden
14B:10
BETALANDE AV MEDLEMSAVGIFT
Vi anser att medlemmen är betalningsskyldig och ingen annan, vilket även framgår av §
4.1 och §4.3.
Därför yrkar vi:
att texten under §4.2 "Kåren är betalningsskyldig för registrerade medlemmars
avgifter till riksorganisationen och eventuellt distrikt" tas bort från stadgarna.
Stockholms, Dalarana Distrikt
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Delegrat 30

14B:11
§4.3 vi yrkar på ett tillägg
Därför yrkar vi:
att möjlighet ska finnas att överklaga uteslutning till Scouternas styrelse.
Göteborg Scout Distrikt, Hallands scoutdistrikt
Delegrat 66

Kapitel 5
Övriga yrkanden med stöd av minst 1/5 av delegaterna eller
distrikten
14B:12
Ändringsyrkande
Proposition 1, 5 kap 3 §
Kallelse och handlingar till Scouternas stämma
Vi anser att budgetdirektiv är ett mycket luddigt ord. Vi är medvetna om att det kan
vara svårt att göra en budget på två års sikt men menar att även Scouterna behöver en
hög ambitionsnivå så att det går lätt att förstå kopplingen mellan pengar och
verksamhet.
Göteborgs scoutdistrikt (6 delegater)
Därför yrkar vi
att ordet ”budgetdirektiv” ersätts med ordet ”budget” i 5 kap. 3 §.
Göteborgs, Halland, Roslagen, Stockholm, Älvsborgs Södra, Dacke Distrikt
Delegater 59, 60, 61, 62, 63, 64, 52, 53, 64, 55, 71, 72, 73, 48, 13,

Om 5.3 ändra är det presidiets bedömning att även 5.7 bör ändras.
14B:13
Yrkande avseende proposition 1 § 5.2 Del C Kap 4-5
I FS proposition är formuleringen följande;
§ 5.2 Överlåtelse av ombudskap
Scoutkår har rätt att överlåta sin(a) röst(er) till Scouternas stämma till annan kår,
distrikt eller samverkansorganisation.
Motivering till tilläggsyrkande:
a) Målet är givetvis att alla kårer ska vara representerade av en egen medlem. Vi vet att
alla kårer inte har möjligheter att åka på stämma varje år. För att säkerställa att så
många kårer som möjligt blir representerade på stämman vill vi att det ska vara möjligt
för kårer att överlåta sin röst till annan kår, distrikt/skeppslag eller
samverkansorganisation, och det ska vara tydligt med fullmakt att detta är beslutat.
b) Eftersom målet är att många ska åka på Scouternas stämma, vill vi inte att en
medlem ska kunna representera mer än totalt 5 röster.
c) Scouterna är en ungdomsorganisation, därför är det viktigt att så många som möjligt
av delegaterna representerar de unga medlemmarna. Det kan vara svårt för enskilda
Utmanare att åka iväg på stämma, men när grupper av kårer alternativt
distrikt/skeppslag eller liknade samarbetar kring närvaro på Scouternas stämma är
målet att Utmanare ska finnas representerande som delegater.
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Vi yrkar därför att Förbundsstämman beslutar om följande tilläggsyrkanden
att överlåtelse ska ske skriftligt med fullmakt
att överlåtelse ska beslutas av scoutkåren senast fyra veckor innan sista
anmälningsdag till Scouternas stämma/extrastämma
att en medlem får representera max 5 röster på Scouternas
stämma/extrastämma
att när flera kårer väljer att arbeta tillsammans kring Scouternas stämma, och
om distrikt eller liknande representerar flera kårer på Scouternas stämma, ska
målet vara att minst 20 % av delegaterna ska vara Utmanarscouter
Distrikt Södra Skåne, Västmanland, Medelpad, Birka, Kulla, Dacke
Stödjer endast 1:a och 2:a att-satsen:
Roslagen, Gästrike, Södertörn, delegat 48, 10, 11, 12, 13, 14
Avslag på att-sats 3 och 4:
Norra Småland, Stockholm, Roslagen, delegat 17, 18, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Avslag på Södra Skånes att-sats om 5 röster/ombud (portföljröstning)
Det är en görbra idé men om vi på vår stämma idag röstarigenom portföljröstning så
sätter vi oss på tvären i förhandlingarna med de andra förbunden. De andra förbunden
vill inte ha portföljröstning! Det är inte värt att stranda förhandlingarna för att få
igenom detta förslag
Göteborgs sacoutditrikt delegatnummer 59

14B:14
Proposition 1: Stadgeförslaget,
§5.7 Ordinarie möte med Scouternas stämma
Vi anser att den föreslagna föredragningslistan är något kortfattad. Vi saknar jsuterare
av protokollet samt val av eventuella rösträknare. Vi tycker också av styrelsens
ordförande är så pass viktigt att det bör vara en egen punkt. Vi anser det också vara
viktigt att vi till valberedningen väljer en sammankallande.
I enighet med vårat yrkande på §5.3 har vi bytt ut budgetdirektivet mot en budget.
Göteborgs scoutdistrikt (6 delegater) yrkar (§5.7):
Därför yrkar vi
att föredragningslistan i §5.7 Ordinarie möte med Scouternas stämma ändras
till följande:
Följande ärenden ska förekomma:
1. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer
a. Val av mötesordförande
b. Val av justerare och eventuella rösträknare
c. Val av eventuella övriga mötesfunktionärer
...
9. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan inklusive budget och
finansiella mål för nästföljande två verksamhetsår.
10. Val av ordförande i Scouternas styrelse
11. Val av övriga ledamöter i Scouternas styrelse
12. Val av revisorer enligt § 5.12
13. Val av ledamöter och suppleanter i förvaltningsmötet
14. Val av sammankallande och övriga ledamöter i Scouternas valberedning
15. Övriga ärenden
Göteborg, Roslagen, Gästrike, Halland, Dacke Distrikt
Delegater 14, 10
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14B:15A
§ 5.8 Extra möte med Scouternas stämma
I förslaget kan Styrelsen och minst 10 % av kårerna kalla till extra stämma.
Övervägande
Om vi lägger i 25 personers hand att "fria eller fälla" Styrelsen kan det vara ett väl
tungt ok att bära. Vid behov bör förvaltningsmötet kunna be om hjälp från en stämma.
Huruvida det måste kallas till extra Stämma om ansvarsfrihet inte beviljas vet jag inte.
Därför yrkar jag
att även Förvaltningsmötet kan begära extra stämma och att §5.8 ändras till
följande lydelse:
Extra möte med Scouternas stämma ska hållas om Scouternas styrelse anser att
det behövs eller om förvaltningsmötet begär det eller om minst en tiondel av
kårerna begär det....
Dacke och Halland Distrikt
Delegater 53, 55, 52, 54, 71, 72, 73, 78, 45, 46, 47, 50, 42, 43, 44, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
49.

14B:15B
Ändringsyrkande till ovanstående:
att extrastämma kan kallas om förvaltningsmötet så anser med kvalificerad
majoritet.
Stockholm Distrikt

14B:16
§5.10 Fastställande av balansräkning, beviljande av ansvarsfrihet.... (förvaltningsmöte)
Därför yrkar vi
att första stycket ändras till följande lydelse:
Beslut angående fastställande av balans- och resultaträkning samt beviljande av
ansvarsfrihet fattas under år då Scouternas stämma ej hålls, av förvaltningsmöte
bestående av ett udda antal, minst 25 ledamötet, medlemmar i Scouterna valda
av Scouternas stämma. Scouternas....
Halland, Roslagen, Stockholm och Dacke Distrikt
Delegater 59, 60, 61, 62, 63, 64, 42, 43, 44, 49, 45, 46.

14B:17
Det ska finnas en rimlig chans att sätta sig in i dessa handlingar så att skicka ut dem 2
månader innan mötet torde inte vara omöjligt.
Tillägg till stadgarna § 5.10 ang Förvaltningsmötet
Därför yrkar vi
att samtliga handlingar till förvaltningsmötet skall vara kårer och distrikt
tillhanda senast 2 månader innan mötet.
Norra Småland, Göteborg, Stockholm, Roslagen, Halland, Dacke och Älvsborg Södra
Distrikt
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Delegater 52, 53, 54, 55,

14B:18
Tilläggsyrkande angående ledamöter vid förvaltningsmötet, Stadgarna i proposition 1
Kulla scoutdistrikt anser att förvaltningsmötet som är av sådan vikt skall ha fler
ledamöter för att vara mer representativt för hela organisationen.
För att säkerställa den geografiska spridningen samt öka distriktens insyn vill Kulla
scoutdistrikt att distrikten nominerar varsin ledamot till förvaltningsmötet samt att
valberedningen nominerar resterande ledamöter.
Kulla scoutdistrikt yrkar följande tillägg till stadgarna §5.10 a:
att förvaltningsmötets minsta antal ledamöter är 45
att alla distrikt i det gemensamma förbundet direkt nominerar 1 (en) ledamot
till förvaltningsmötet.
att övriga ledamöter föreslås av valberedningen och väljs på Scouternas
stämma.
Roslagen, Norra Småland, Snapphane, Dacke och Älvsborgs Södra Distrikt
Delegater 52, 53, 54, 55

Övriga yrkanden
14B:19
ANTAL DELEGATER PÅ SCOUTSTÄMMAN
Texten är onödigt komplicerad och yrkandet innebär ingen ändring i sak.
Därför yrkar vi:
att texten under §5.1
"Alla scoutkårer har rätt att utse ett ombud. Alla scoutkårer med fler än 100
medlemmar har rätt att utse ytterligare ett ombud per påbörjat nytt hundratal
medlemmar"
ändras till
"Alla scoutkårer har rätt att utse ett ombud per påbörjat hundratal
medlemmar"
Älvsborgs Södra, Dacke Disktrikt Hallands scoutdistrikt

14B:20
TEXT OM ANTAL RÖSTER PER OMBUD
Texten en upprepning (röstberättigat/ombud, alla ombud är röstberättigade)
Därför yrkar vi:
att texten under §5.5
"- att varje röstberättigat ombud har maximalt en röst."
Presidiet anmärkning: förslag jämkat med södra skåne
ändras till
Om förslaget om fler röster per ombud är antaget:
"- att varje ombud kan ha maximalt XX röster"
(antal röster är enligt annat yrkande)
Om förslaget om fler röster per ombud är inte är antaget:
"- att varje ombud har en röst"
Västmanlands läns Scoutdistrikt
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14B:21
YTTRANDE PÅ DISTANS
Dels är texten en upprepning (närvaro/närvarande) dels vi vill öppna för möjligheten
att man ska kunna framföra yttranden (t.ex. delta på påverkanstorg) på distans.
Därför yrkar vi:
att texten under §5.5
"Följande personer har närvaro- och yttrande rätt:
- samtliga närvarande medlemmar"
ändras till
"Följande personer har närvaro- och yttrande rätt:
- samtliga medlemmar"
Värmlands Läns scoutdistrikt

14B:22
Ändringsyrkande
Proposition 1, Stadgeförslaget, kapitel 5
I kapitel 5 som handlar om Scouternas stämma tycks det naturligt att det i första
paragrafen ska framgå när och hur ofta ordinarie möte med stämman ska hållas, samt
vilka ärenden stämman ska behandla.
Därför yrkar vi:
att § 5.7 Ordinarie möte med Scouternas stämma numreras om till att vara § 5.1
och övriga § i kapitel 5 förskjuts.
Göteborg Scout Distrikt

14B:23
Scoutrörelsen i Sverige står de kommande åren inför stora organisatoriska
förändringar. Målet är att skapa scouting som samtliga scouter i Sverige trivs med, ett
omfattande arbete som kommer kräva mycket tid för att det ska bli bra. För att
rörelsen och verksamheten ska hänga med i den här förändringen behöver vi till en
början hålla stämma varje år istället för vartannat. Vi måste inse att man aldrig lyckas
på första försöket och för att undvika att detta går ut över verksamheten behöver vår
nya organisation möten så att vi snabbt kan åtgärda saker som kanske gått fel. Om vår
vision dessutom är att så många enskilda scoutkårer ska kunna ta del i demokratin
krävs det en tät och omfattande kommunikation. Alltså scoutstämma 2012, 2013, 2014
och 2016
Därför yrkar jag:
att scoutstämma hålls varje år t.o.m. 2014. Därefter vartannat år.
Birka, Roslagen, Göteborg Disktrikt

Kapitel 6
Övriga yrkanden med stöd av minst 1/5 av delegaterna eller
distrikten
14B:24
Yrkar följande förändring:
§ 6.2 Sammansättning och val
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Styrelsen kan "flytta upp" ledamot till IC och ordförande enl tredje stycket. Jag anser
att endast EN ordförande (av de två) på detta sätt kan fykllnadsväljas. Jag yrka därför
följande förändring av tredje stycket:
Om en styrelseledamot, som inte är övrig ledamot,lämnar styrelsen. kan utse annan
ledamot till den vakanta posten fram till nästa ordinarie Scouternas stämma.
(Ny mening)
Endast en av valda ordförandena kan på detta sätt ersättas.
Distrikt Halland, Ångermanland/Västerbotten, Dacke, Roslagen, Göteborgs scoutdistrikt,
Kulla, Folkunga, Stockholm Delegater 13, 45, 46, 48, 49,51

Kapitel 8
Övriga yrkanden med stöd av minst 1/5 av delegaterna eller
distrikten
14B:25
Tilläggsyrkande
Distriktets uppgift 8 kap. 3§
Göteborgs scoutdistrikt ser att det är viktigt att stadgarna klargör att distrikten även
fortsättningsvis reglerar att kårerna kan använda sitt distrikt för att representera dem
tillsammans gentemot till exempel kommun, landsting och andra som påverkar
kårerna.
Därför yrkar vi
att 8 kap. 3§ omformuleras till:
-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.
Distrikt
Kulla, Roslagen, Ångermanland/Västerbotten, Halland, Folkunga, Göteborgs scoutdistrikt,
Norra Småland, Älvsborgs södra, Dacke, Snapphane, Skaraborg
Delegater 10, 13, 45, 46, 47, 50, 51, 87, 88

14B:26
8 kap. 8 § listar de ärenden som skall behandlas på ordinarie möte med
distriktsstämma.
För att ge ett gott stöd vid stämmor anser vi att föredragningslistan skall vara så tydlig
som möjligt. Vi föreslår därför förtydliganden och att viktiga funktioner så som
distriktsordföranden och sammankallande i valberedningen väljs särskilt.
Därför yrkar vi
att i 8 kap.8§ göra följande justering:
1. Val av mötesordförande och övriga funktionärer
a. Val av mötesordförande
b. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
c. Val av eventuella övriga mötesfunktionärer
10. Val av distriktsordförande
11. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen
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12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av sammankallande och övriga ledamöter i distriktsstämmans
valberedning
Distrikt Göteborgs scoutdistrikt, Ångermanland/Västerbotten, Halland, Skaraborg, Dacke,
Roslagen, Kulla delegater

Övriga yrkanden
14B:27
Att stadgarnas lydelse ändras så:
Därför yrkar vi
att Scoutkårernas grundmandat till distriktsstämman blir 2 ombud istället för
förslagets 3 ombud.
Stockholm Scoutdistrikt
Delegater 1-9

14B:28
Gästrike scoutdistrikt vill ändra propsitionens förslag angående distriktstyrelsens
sammansättning. SSF yrkar att Scouternas distriktstryrelser ska bestå utav en
ordförande och minst två övriga ledamöter.
Gästrike scoutdistrikt anser att det krävs minst en ordförande och fyra ledamöter för
att en hållbar och representativ styrelse ska fungera i praktiken.
Därför yrkar vi
att i punkt 8.16 ändra från "Distriktstyrelsen består av distriktsordförande samt
minst två övriga ledamöter."
Till: "Distriktstyrelsen består av distriktsordförande samt minst fyra övriga
ledamöter."
Distrikt Gästrike, Norra Småland, Dacke, Göteborgs Scoutdistrikt,
Ångermanland/Västerbotten

14B:29
Gästrike scoutdistrikt vill ändra propsitionens förslag angående distriktstyrelsens
sammansättning. SSF yrkar att i Scouternas distriktstyrelser ska minst hälften av
ledamöterna vara myndiga.
att sist i paragraf 8.16 lägga till "dessutom bör minst en av ledamöterna vara
under 25 år."
Distrikt Gästrike, Dacke, Ångermanland/Västerbotten

14B:30
8 kap. 18§ beskriver hur Distriktsstyrelsen ska föra sammanträde, när styrelsen är
beslutsför m.m. Vi saknar dock en tidsangivelse för när kallelse till nästa sammanträde
ska skickas ut. Vi ser det som viktigt att alla styrelsens medlemmar har en rimlig chans
att kunna närvara på sammanträdet.
Därför yrkar vi
att efter första meningen, första stycket, läggs till ”Kallelse ska vara samtliga
styrelsemedlemmar till handa senast två veckor innan sammanträdet äger
rum.”
Göteborg 6 delegater Per Dalheim Markus Björk
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Proposition 1 del C: Övergångsbestämmelser
Påverkanstorgets huvudyrkande

14C:1 att bifalla propositionen enligt förbundsstyrelsens förslag
Tilläggs/ändringsyrkanden

Övriga yrkanden med stöd av minst 1/5 av delegaterna eller
distrikten
14C:2
Bakgrund
Vi tror att det är viktigt för framtiden att de nya distrikt som bildas tillkommer på ett
så genomarbetat och demokratiskt sätt som möjligt. De kårer som skall utgöra
distriktet måste ha en vilja att engagera sig i det och det är därför lika viktigt att en kår
känner tillhörighet med sitt distrikt som att alla distrikt i ett område är välfungerande.
Distriktsgruppens arbete är bra och användbart, vi vill uppmuntra alla distrikt och
kårer att använda det.
Förslag:
Det skall tydligt framgå att processen skall genomföras på ett sätt som gör så många
som möjligt så delaktiga som möjligt och där vi använder de verktyg som finns till
hands.
Därför yrkar vi
Att: första att-satsen under del C skrivs om så här: att uppmana samtliga
distrikt inomm Svenska scoutförbundet att påbörja förändringsprocessen inom
sitt område i enlighet med de nya stadgarna och med vägledning av den
utredning som genomförts av den förbundsgemensamma distriktsgruppen
under 2011 (bilaga 3) och i samråd med berörda scoutkårer och angränsande
distrikt.
Göteborg Matilda Eriksson Emil Borglund
Bifall:
Halland 3 st Skaraborg: 71,72,73 Stockholm:1-9 Upplandsslätten 3 st Folkunga 4st

Proposition 1 del D: Spelregler
Påverkanstorgets huvudyrkande

14D:1 att bifalla propositionen enligt förbundsstyrelsens förslag
Tilläggs/ändringsyrkanden

Övriga yrkanden med stöd av minst 1/5 av delegaterna eller
distrikten
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14D:2
Tilläggsyrkande
Proposition 1, Nya spelregler
Göteborgs scoutdistrikt är positivt till att fastställa nya policys i angelägna frågor. Vi
ser det dock som viktigt att dessa riktlinjer blir ett stöd och inte en belastning för
kårerna.
När vi nu uppdrar styrelsen att ta fram nya policydokument önskar vi därför både
eftertanke och en tydlig uppdelning mellan vilka policys som endast påverkar det
nationella arbetet och vilka som påverkar kårerna direkt.
Därför yrkar vi
att nyttan av varje policy noga vägs mot de konsekvenser den kan medföra för
kårerna
att det tydlig framgår vilka policys som omfattar hela riksorganisationen
Scouterna och vilka policys som endast gäller en del av denna.
Göteborgs, Folkunga, Älvsborgs Södra, Halland, Norra Småland, Roslagen, Dacke och
Skaraborgs Scout distrikt
Delegater 13, 50, 46, 45, 47, 49 och 51

Övriga yrkanden
14D:3
Angående Prop 1, del D. Gällande policydokument:
Därför yrkar vi
att samtliga beslut och policydokument i Svenska Scoutförbundet kvarstår tills
nya policydokument har fastställts.
Södermanlands Distrikt
Delegater 77,78

Kommentarer
Min kommentar
Stöds av delegat 1-9
Stockholms Scoutdistrikt uppmanar (förbunds)styrelsen att planera Scouternas stämma
på ett sätt så att vi vid röstning använder oss av ett elektroniskt röstsystem.
T ex tre knappar bifall, avslag och avstår, på så sätt får vi bra överblick över vad våra
fler än tusen ombud på Scouternas stämma tycker!
Carl Bjelksjö
Min kommentar
Proposition 1. D. Ny organisation – nya spelregler
I propositionen föreslås att alla gällande beslut och policydokument inom Svenska
Scoutförbundet fattade före 2011 skall rivas upp och inte längre gälla. Under den
perioden som varken de nuvarande beslut och policydokument gäller och inga nya är
instiftade skall de gamla gälla som vägledning.
Tanken är den att det ska börja om från grunden och bygga nytt till den nya
organisationen. I frågan om att vi ska ta nya beslut och policydokument till den nya
organisationen ser vi inte som ett problem. Dock är det högst olämpligt att ha en
period mellan FST 2011 och den Scoutstämman som kommer hållas under 2012 då
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inga egentliga regler bortsett från stadgarna som gäller. Det som sker är att man
öppnar upp för en period med möjlig anarki.
Detta vore mycket olämpligt då det skulle kunna försvåra det nybygge som ska ske och
kan även vara påfrestande för den vardagliga verksamheten. Som det är skrivet i dag så
är de gamla besluten och policydokumenten endast till för vägledning något som kan
tolkas på olika sett. Där av vill vi att det skrivs om för att säkra upp framtiden.
Detta genom att de beslut som finns idag skall gälla fram tills nästa Scoutstämma och
att de kårer som tillhör ett annat förbund idag och som kommer in i organisationen
innan nästa stämma ska följa sitt egna förbunds stadgar, beslut och policydokument
fram till nästa Scoutstämma.
Därför tycker vi
Att:Nuvarande text i proposition 1. D. Ny organisation – nya spelregler omformuleras
till följande:
För att fullt ut kunna bli den gemensamma riksorganisation där alla scouter i Sverige
känner sig hemma behöver vi gemensamt sätta spelreglerna.
En del spelregler finns i de stadgar som scoutförbunden tillsammans tagit fram under
2011 – andra återfinns i årsmötesbeslut, policydokument och annat. För att alla
medlemmar gemensamt ska kunna vara med och fatta besluten föreslås att
förbundsstämman upphäver samtliga beslut och policydokument fattade före 2011 och
att dessa slutar gälla vid Scouternas stämma under 2012 samt ger den nyvalda styrelsen
i uppdrag att till Scouternas stämma 2012 presentera förslag på nya dokument
Fram till Scouternas stämma 2012 gäller de gamla besluten för de som idag är
medlemmar i Svenska Scoutförbundet och de kårer från andra förbund som blir
medlemmar innan Scouternas stämma 2012 skall följa sitt nuvarande förbunds
gällande regler.
Att: Attsats 2 stryks ”upphäva samtliga beslut och policydokument i Svenska
Scoutförbundet fattade före 2011”.
Att:Fram till Scouternas stämma 2012 gäller de gamla besluten för de som idag är
medlemmar i SFF och de kårer från andra förbund som blir medlemmar innan
Scouternas stämma 2012 skall följa sitt nuvarande förbunds gällande regler.
Marcus Nilsen

Underlag till punkt 17 på dagordningen

Årsredovisning
Yrkanden med stöd av minst 1/5 av delegaterna eller distrikten

17:1
Det är svårt att se måluppfyllnad i våra verksamhetsredovisningar. Vad var det
egentligen som beslutades om för två år sedan och vad av det har kunnat genomföras?
Detta borde kunna förbättras.
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Vi yrkar
att verksamhetsberättelsen framdeles innefattar en återkoppling till det behandlade
årets verksamhetsplans mål.
Distrikt: Stockholm, Norra Småland, Roslagen, Snapphane, Göteborg, Dacke, Halland,
Norrbotten
17:2
Vi yrkar
att följande kommentar läggs till handlingarna i samband med verksamhetsberättelsen:
”Att utbetalning av medlemsavgifter från förbundskansliet till kårer och distrikt har
inte fungerat tillfredställande och att detta inte ska upprepas i kommande arbete från
(förbunds)styrelsen och Scouternas kansli.”
Distrikt: Stockholm, Södertörn, Göteborg, Dacke, Snapphane,
Delegater 51

Övriga yrkanden
17:3
Gällande resultat- och balansräkning 2010.
Vi yrkar bifall och ansvarsfrihet, dock med tillägget:
att

de kostnader som överskridit budget markant skall undersökas, såsom scoutnet
och kansliflytt.

Distrikt: Södermanland, Älvsborgs Södra, Ångermanland-Västerbotten, Dacke,
Norrbotten,
Delegat 51

Underlag till punkt 20 på dagordningen

Motion 2: Angående uppföljning av
anledningar till att scouter slutar
Påverkanstorgets huvudyrkande
20:1
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Vi vill att utredningen om varför scouter slutar även ska innefatta t.ex. ledare.
Vi yrkar
att bifalla på motion 2 med följande ändring av att-satsen:
”Att förbundsstyrelsen tillser att det skapas rutiner och verktyg för utvärdering och
uppföljning som ger kårerna möjlighet att på ett enkelt sätt följa upp varför den
enskilde MEDLEMMEN i scouterna slutar.”
Distrikt: Älvsborgs södra, Dacke, Gästrike, Halland, Folkunga, Norra Småland,
Snapphane, Södertörn, Göteborg, Stockholm, Norrbotten
Övriga yrkanden med stöd av minst 1/5 av delegaterna eller distrikten

20:2
Vi yrkar
att bifalla motionen i sin helhet
Distrikt: Birka, Norra Småland , Roslagen , Medelpad, Ångermanland-Västerbotten,
Älvsborgs Norra, Kulla, Dalarna, Gästrike, Kolmården, Skaraborg
Inflytandepunktsansvariges anmärkning: Flera av dessa distrikt ville byta till huvudyrkandet, men
tiden var för knapp.
Övriga yrkanden

20:3
Vi yrkar
att avslå motionen
Till följd av detta tas meningen "Vi ska även se över rutiner för scouter som slutar"
bort ur Verksamhetsplanen 2012. (Medlemsutveckling, Ideell stödstruktur kring
rekrytering.)
Distrikt: Södra Skåne, Upplandsslätten

Underlag till punkt 21 A på dagordningen
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Proposition 2: Verksamhetsplan och
Budget
Påverkanstorgets huvudyrkande
21A:1
Förbundsstyrelsens förslag behandlas som huvudyrkande

Övriga yrkanden med stöd av minst 1/5 av delegaterna eller distrikten

21:A 2
För att alla kårer ska få möjlighet till ett bra stöd från utvecklingskonsulenterna är det
väsentligt att dessa får ett rimligt antal kårer att stötta.
SSF har cirka 600 kårer och enligt förbundets webbplats finns det 10.5
utvecklingskonsulenter för närvarande.
Vi anser att dagens fördelning av konsulenter inte ger det bästa stödet.
Vi vill se en jämn fördelning över landet men också att arbetssätten ses över och
utvecklas (ex kan ett större område ha två eller flera konsulenter som är inriktade på
olika typer av service)
Därför yrkar vi
a) att
att stämman uppdrar åt styrelsen att se över hur fördelningen av konsulenter
och deras arbetssätt ska se ut i den nya organisationsstrukturen.
Distrikt: Birka, Dacke, Kulla, Halland, Göteborg, Skaraborg, Upplandsslätten,
Älvsborgs södra, Södra Skåne, Folkunga, Gästrike, Ångermanland/Västerbotten
Delegater: 10, 13
21A:2
Ändringsyrkande
Vi yrkar
att vi skall öka i medlemsantal med 10% (nya medlemmar) under 2012.
Distrikt: Södra Skåne, Kulla, Snapphane, Norra Småland, Göteborg, Dacke,
Södertörn, Stockholm, Folkunga, Norrbotten
21A:3
Vi yrkar
att uppdra till styrelsen att se över möjligheten att ta skapa ett nytt utskott, som
arbetar med att hitta nya sätt att få in pengar till rörelsen (fundraising), samt att
ta fram material, och stöd för att förmedla kunskap i detta område till andra
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delar i organisationen, som distrikt och kårer.
Distrikt; Stockholm, Södertörn, Kulla, Snapphane, Södermanland, Roslagen,
Göteborg, Jämtland/Härjedalen, Dacke, Norrbotten
Delegat 79
21A:4
Medlemsutveckling: Distriktens roll i rekryteringskampanjen
De senaste åren har det hållits nationella rekryteringskampanjer för att stödja och höja
kvalitén i kårernas rekryteringsarbete. Vi upplever att försöken att involvera distrikten
i rekryteringskampanjerna för att ytterligare hjälpa kårerna har varit otillräckliga och
vill utveckla detta område då det för många kårer är naturligt att vända sig till
distriktet i dessa frågor.
För att distrikten skall kunna vara ett fullgott stöd i rekryteringskampanjen så krävs
det att den redan från början planeras så att distrikten kan vara en aktiv del av den.
Material och information om rekryteringskampanjen måste vara distrikten tillhanda i
god tid innan kampanjen startar, likaså måste vi känna till viktiga datum såsom när
materialet finns tillgängligt för kårerna.
Tillsammans är vi starkare och om distrikten kan komplettera de regionala kanslierna,
förbundet och rådet i rekryteringskampanjen så borde vi kunna höja
rekryteringskampanjen till skyarna. Vi måste bara ha en rimlig möjlighet.
Därför yrkar vi
att att det under 2012 tas fram rutiner för hur distrikten på bästa sätt skall
involveras i rekryteringskampanjen.
Distrikt: Halland, Södertörn, Älvsborgs södra, Skaraborg, Gästrike, Roslagen,
Ångermanland/Västerbotten, Kulla, Dacke, Stockholm, Göteborg
Delegat 50
21A:5
Vi yrkar ändring av målet för 2012, under medlemsutveckling. Nya kårers medlemmar
p.g.a. sammanslagning ska alltså inte räknas.
Därför yrkar vi
att den nya lydelsen ska vara:
- att vi ska öka i faktiskt medlemsantal under 2012.
Distrikt: Göteborg, Halland, Snapphane, Norra Småland, Gästrike, Roslagen,
Jämtland/Härjedalen, Dacke
Delegat 23
21A:6
Därför yrkar vi
att det under 2012 görs en utredning om Scouternas Ledarskapsakademis
utveckling och funktion. Utredningen skall slutrapporteras och föreläggas
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stämman 2012. Särskilt fokus ska ligga på att utreda lerdarskapsakademiens
framtida roll i den nya organisationen och vilka ansvarsområden som ligger på
akademien respektive förbund och distrikt. Vi behöver ta lärdom av tidigare
erfarenheter för att skapa så bra möjligheter som möjligt för utbildning inom
Scouterna.
Distrikt: Södra Skåne, Roslagen, Göteborg, Södertörn, Snapphane, Dacke, Kulla,
Stockholm
21A:7
I Styrelsens förslag ligger en sänkning av statsanslaget för lokalavdelningarna från
1500 kr till 1000 kr och en oförändrad medlemsavgiften på 150 kr.
Uppenbart behöver vi tillföra förbundet mer medel, men att då bara ta det av
statsanslag för lokalavdelningarna slår orättvist och gör dessutom att de kårer som
rapporterat många lokalavdelningar - och på så sätt bidrar till förbundets ekonomi drabbas extra hårt.
Därför yrkar vi
att medlemsavgiften höjs solidariskt till 183 kr, men att ersättningen till
lokalavdelningarna från förbundet är oförändrade 1500 kr.
Distrikt: Södra Skåne, Västmanland, Göteborg, Birka, Snapphane, Dacke, Kulla,
Stockholm
21A:8
Vi yrkar
att att programstöd tas fram för verksamhet under 8 års ålder.
Distrikt: Södra Skåne, Västmanland, Kulla, Gästrike, Örebro, Södertörn,
Ångermanland/Västerbotten, Norrbotten
21A:9
Bäverscouting har under många år framgångsrikt bedrivits i Sverige och utomlands.
Det kan vara en utmärkt källa till rekrytering av scouter och ledare och ger även
scouterna möjlighet att rekrytera barn innan de engageras av andra aktiviteter.
Därför yrkar vi
att förbundsstyrelsen under rubriken medlemsutveckling får i uppdrag att ta fram
ett program för scouter under 8 år (Bäverscouting)
Distrikt: Örebro, Norra Småland, Västmanland, Gästrike,
Ångermanland/Västerbotten, Upplandsslätten, Norrbotten
Delegat 50

21A:10
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Ändringsyrkande, avsnitt Ledning och service
Vi tror att det är viktigt för framtiden att de nya distrikt som bildas tillkommer på ett
så genomarbetat och demokratiskt sätt som möjligt.
De kårer som skall utgöra distriktet måste ha en vilja att engagera sig i det och det är
därför lika viktigt att en kår känner tillhörighet med sitt distrikt som att alla distrikt i
ett område är välfungerande.
Distriktsgruppens arbete är bra och användbart men får inte kännas som en börda för
de personer som skall arbeta med förändringsprocessen.
Därför yrkar vi
att under rubriken Scouternas distrikt ändra första meningens lydelse
Från: I samråd med distrikten påbörjas utvecklingen av distriktens organisation
och struktur i enlighet med de nya stadgarna och den utredning som gjorts
förbundsgemensamt under 2011.
Till: I samråd med distrikten påbörjas utvecklingen av distriktens organisation
och struktur i enlighet med de nya stadgarna och med vägledning av den
utredning som gjorts förbundsgemensamt under 2011.
Distrikt: Göteborg, Dacke, Halland, Stockholm, Västmanland, Skaraborg, Älvsborgs
södra
Delegater79, 23
21A:11
avsnitt Program
Målet är att vi under nästa år skall skapa den nya riksorganisationen, Scouterna, det
tycks oss därför rimligt att vi därför undviker ordet förbund i verksamhetsplanen.
Förslag:
Vi förslår att ordet förbund byts ut mot Scouterna i meningarna
”Samtliga av förbundets arrangemang baseras på Scouternas Program” och ” Utifrån
den förstudie som gjorts under 2011 utvecklas relevant stöd för förbundets
sjöscoutkårer. ”.
Därför yrkar vi
att ovan citerade meningar istället lyder:
"Samtliga våra arrangemang baseras på Scouternas Program."
respektive
"Utifrån den förstudie som gjorts under 2011 utvecklas relevant stöd för
Scouternas sjöscoutkårer."
Distrikt: Göteborg, Dacke, Birka, Halland, Skaraborg, Ångermanland/Västerbotten,
Norrbotten
Delegater 23, 67
21A:12
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I verksamhetsplanen anges på flera ställen att Scoutstämman 2012 ska hållas i
september. I det senaste förslaget på stadgar är datumet dock ett annat.
Därför yrkar vi
att datumen för Scoutstämman 2012 som anges i verksamhetsplanen bör ses över
och uppdateras i enlighet med de beslut stämman tar om proposition 1.
Distrikt: Göteborg, Halland, Roslagen, Dacke, Stockholm
Delegat 23

21A:13
Vi yrkar
att i november 2012 genomför vi den första scoutstämman med representanter från
alla Sveriges scoutkårer
Distrikt: Södra Skåne, Snapphane, Kulla, Dacke, Stockholm,
Ångermanland/Västerbotten
21A:14
Vi yrkar
att Målet är att 100% av kårerna skall delta med minst en delegat.
Distrikt: Södra Skåne, Folkunga, Skaraborg, Dacke, Södertörn, Älvsborgs södra
21A:15
I verksamhetsplanen framkommer inte när målen är uppnådda eller hur
medlemmarna vet när målen är uppnådda. En tydlig mätmetod hjälper till vid
utvärderingen av målen. Metoden ska presenteras senast den 31/12 2011.
Därför yrkar vi
att Samtliga mål i verksamhetsplanen ska förses med en mätmetod.
Distrikt: Kulla, Göteborg, Norra Småland, Skaraborg, Dacke
Delegater 10, 13, 45, 51

Övriga yrkanden

21A:16
avsnitt Medlemsutveckling.
Vi vill förtydliga att rutinerna innefattar alla som är medlemmar inom Scouterna t.ex
ledare, stödmedlemmar och andra som inte nödvändigtvis kallar sig för scouter.
Därför yrkar vi
att formuleringen under "Ideell stödstruktur kring rekrytering" bör ändras från "Vi
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ska även se över rutiner för scouter som slutar" till:
"Vi ska även se över rutiner för MEDLEMMAR som slutar."
Distrikt: Kolmården, Göteborg, Gästrike, Halland, Älvsborgs Södra

21A:17
För att rekryteringskampanjen skall lyckas och medlemsantalet öka är det väsentligt
att kårerna i hela landet är delaktiga i kampanjen och tar del av
utvecklingskonsulternas stöd vilket ingår i verksamhetsplanen.
Vi vill därför lägga till ett mål under rubriken medlemsutveckling.
Därför yrkar vi
att minst 75 % av kårerna i varje distrikt har deltagit i rekryteringskampanjen.
Distrikt: Roslagen, Dacke, Göteborg

21A:18
Yrkar avslag, på grund av otydliga dokument. Budget och verksamhetsplan hör inte
samman. V-plan känns ofullständig.
Vi vill ha en tydligare V-plan, med direkta direktiv som visar v-plan gällande antingen
SSF, eller Scouterna, som hör samman med budget.
Därför yrkar vi
att propositionen avslås
Distrikt: Södermanland
21A:19
Aktivitet och nära kårstöd
Ett tillägg när rekryteringsmaterialet ska finnas tillgängligt.
Därför yrkar vi
att materialet finns tillgängligt så att kårerna kan använda rekryteringsmaterialet i
månadsskiftet augusti-september.
Distrikt: Älvsborgs norra, Gästrike, Halland
21A:20
Tillägg Utbildning och ledarskap
Vi yrkar
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a) att
b) att
c) att
d) att

utvecklingen av Scouternas utbildningar fortsätter under 2012, och att detta
sker i nära samarbete med programarbetet och scouternas
Ledarskapsakademi.
Scouterna genomför fler utbildningar än 2011 och att utbildningarna
genomförs med väl geografisk spridning.
antalet ackrediterade utbildare ökar med 20%
det under 2012 finns ett fungerande nätverk för ackrediterade utbildare,
både på webben och i verkligheten.

Distrikt: Kulla, Södertörn, Halland, Skaraborg, Dacke
Delegat 50
Kommentarer

Vi tycker att det är svårt att ta ställning till om budgeten på bästa sätt främjar scouterna
om vi i budgeten inte kan se hur mycket pengar som går till vad.
Vi önskar oss hädanefter en tydligare, mer detaljerad budget, eller åtminstone en mer
detaljerad förklaring till hur styrelsen har tänkt när de har lagt budgeten.
Vi är inte intresserade att styra styrelsen hårt eller bakbinda deras händer. Vi vill bara
förstå hur styrelsen resonerat för att lättare kunnat säga vad vi tycker och för att lättare
se hur budgen är kopplad till verksamhetsplanen.
- Fredrik Claesson, Göteborgs scoutdistrikt
Kulla, Skaraborg, Göteborg, Södermanland, Älvsborgs södra samt Värmlands
scoutdistrikt
delegat nummer 10, 13, 50, 51

Prop 2 - LEDNING OCH SERVICE
FS har ju satt målet att 60 % av kårerna ska vara representerade på nästa stämma. Vi
kan hålla med Södra Skåne om att det är ett ganska ”fegt” mål. Vi undrar bara vad
ändring av detta mål kan få för konsekvenser i budgeten, finns det pengar?
Vi undrar också om det finns förslag på vad som skulle motivera alla våra kårer att
skicka ett ombud? Någon som har en snilleblixt? Det hade ju varit finemang att kunna
skicka med några förslag till FS!
- Therese Löf, Göteborgs scoutdistrikt

Fundering - Regionala kanslier
Vi tycker att arbetet med de regionala kanslierna är extremt viktigt för att den nya
riksorganisationen ska kunna fungera som den ska. Vi ser till vår glädje i
verksamhetsplanen att det ska ske satsningar på de regionala kanslierna för att främja
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såväl medlemsutveckling som arbetet med arrangemang och utbildning.
Vi ser dock inte någon direkt satsning på de regionala kanslierna i budgeten och undrar
hur man ska klara av målsättningen utan de riktade finansiella medlen?
- Fredrik Claesson, Göteborgs scoutdistrikt

Förbundsstyrelsen vill förtydliga att om scoutstämman kommer att ligga i november
månad kommer mötet att bli dyrare än vad som tidigare har sagts och är budgeterat.
Detta beror bland annat på boende och mathållning. Budgeten är lagd utifrån
beräknad kostnad för en stämma på sommaren.
- Förbundsstyrelsen

Tyckande verksamhetsplanen - Program
Att ge en scout en upplevelse i form av ett arrangemang är det bästa man kan göra. Vi
ger den enskilde scouten inspiration och fortsatt engagemang inom scoutrörelsen.
Vi vill att riksorganisationens arrangemang skall vara av toppklass och ge den där extra
gnistan till den enskilda scouten.
Vi vill därför påminna om att för att lyckas med detta är det viktigt att satsa på de
arrangemang som nu finns och de nya som kommer att dyka upp, genom att göra det
så lätt som möjligt att som arrangemangsledare driva arrangemanget. Satsningen kan ta
sig form av både ökad stöttning från ledning samt ökade anslag.
- Fredrik Claesson, Göteborgs scoutdistrikt

Underlag till punkt 21B på dagordningen

Proposition 3: Verksamhetsrevisorernas
Uppdrag
Påverkanstorgets huvudyrkande
21B:1
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Ändringsförslag
Bakgrund
Med revision från stämma till stämma blir det alltid ett glapp då samtliga handlingar
ska vara färdiga för distribution senast 2 månader innan stämma. Lägg därtill till tiden
för framtagande av en revisionsrapport. Förslagsvis väljs revisorerna för två år att
påbörja sin revision efter nästa årsskifte. För 2012 väljs de dock på ett år .
Vi yrkar
För att medlemmarna ska få ta del av revisionsrapporter innan stämma om hur det går
i förbundet föreslås
att revisorerna skriver sina rapporter halvårsvis istället för som idag att det skrivs
årsvis och behandlas 10-22 månader senare. Förvaltningsmötet resp. Stämman har då
två rapporter att ta ställning till.

Distrikt: Södra Skåne, Dacke, Kulla, Älvsborgs Södra, Göteborg, Halland, JämtlandHärjedalen, Ångermanland/Västerbotten, Snapphane, Kolmården, Birka och
Norrbotten Distrikt
Delegat 78
Övriga yrkanden med stöd av minst 1/5 av delegaterna eller distrikten

21B:2
Ändringsyrkande
Bara för att göra det lite mer tydligt och så att det bättre stämmer överens med
arbetsbeskrivningen.
Därför yrkar vi
att ändra första att-satsen till följande lydelse:
- att verksamhetsrevisorernas mandatperiod är från ordinarie stämma till
ordinarie stämma.

Distrikt: Göteborg, Norra Småland, Skaraborg, Älvsborgs Södra,
Ångermanland/Västerbotten, Birka, Snapphane, Upplandsslätten, Dacke och
Norrbotten
Delegater 95, 96

Övriga yrkanden
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21B:3
Vi yrkar
att

följa Förbundsstyrelsens förslag

Distrikt: Älvsborgs Norra
Kommentarer

Proposition 3
För att undvika att verksamhetsrevisorerna ska behöva göra en ”akutrevision” bör
första attsatsen ändras från att verksamhetsrevisorerna mandatperiod är från stämma
till stämma till att det står ”att verksamhetsrevisorerna mandatperiod är tiden mellan
två ordinarie stämmor”. På detta sätt slipper de göra en revision vid extra
förbundsstämma.
Därför tycker vi:
Att: första attsatsen omformuleras som följande ”att verksamhetsrevisorerna
mandatperiod är tiden mellan två ordinarie stämmor”.
Marcus Nilsen
VERKSAMHETSREVISORERNAS RAPPORT
Den rapport som beskrivs i verksamhetsrevisorernas arbetsbeskrivning tycker vi
saknar något. Alla beslut vi tar måste inte nödvändigtvis vara sådana som ska vara
uppfyllda till nästa stämma, det kan vara beslut av mer långsiktig karaktär. Vi anser att
rapporten bör innehålla någon slags redogörelse för vad som är viktigt att tänka på för
nästa verksamhetsrevisor, något som kanske denna behöver följa upp i framtiden.
Ett helknas exempel för att göra det lite tydligare:
Tänk dig att vi tar följande beslut; Alla scouter ska om 8 år kunna den nya scoutsången
utantill. Det krävs ju då av styrelsen att de kontrollerar detta om 8 år. Vi har under den
perioden säkerligen bytt verksamhetsrevisorer, men det borde ju inte påverka vårt
behov av kontroll av hur väl styrelsen följer upp det vi har beslutat att det ska göra?
Så en metod för att inte låta beslut av mer långsiktig karaktär falla mellan stolarna
skulle kunna vara att ta upp det som en punkt i rapporten.
Therese Löf
Proposition 3 – Verksamhetsrevisorernas uppdrag ”Glappet”
Göteborgs scoutdistrikt (6 delegater) vill skicka med:
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Om stämman beslutar att verksamhetsrevisionernas mandatperiod ska vara från
stämma till stämma så uppstår ett glapp frå n det att handlingarna ska skickas ut, där
verksamhetsrevisorernas rapport ska ingå, till dess att stämman hålls blir de som en
”revisionsfri”-tid och så kan vi ju inte ha de.
Hur ska vi lösa detta på bästa sätt, tror vi att verksamhetsrevisorerna och styrelsen
säkert kan klura ut. Möjligtvis kan verksamhetsrevisorerna på stämman lägga fram en
revision för den tid från att handlingarna skickas till stämman hålls. En annan lösning
skulle kunna vara attt nästa verksamhetsrevisorer tar ”glappet” som föregående
verksamhetsrevisorer ”inte hann med” innan handlingarna skulle skickas ut.
Summa kardemumma, vi kan inte ha något glapp mellan de att en verksamhetsrevisor
slutar till att nästa tar vid och ser att detta är måste lösas på något bra vis.
Linda Norberg och Therese Löf
Underlag till punkt 22 på dagordningen

Rapport om Ungdomsinflytande
Påverkanstorgets huvudyrkande
22:1
Motivering: Utredningen hade som syfte att ta fram en nulägesanalys av
ungdomsinflytande i vår organisation. Dessutom har utredningen valt att komma med
förslag kring hur det kan se ut i framtiden.
Vi anser att det statistiska underlaget är undermåligt, men att analysen av nuläget ändå
kan anses vara hyfsad.
Rapportens budskap är dock motsägelsefullt till vissa delar, och förslagen om
ungdomsinflytande i framtiden visar stor brist på nytänkande, man jämför bara två
redan kända metoder och har inga nya förslag på hur man kan arbeta med denna
fråga. Det måste finnas fler och bättre sätt att göra detta på!
Därför yrkar vi
att
att
att

FST beslutar att inte godkänna rapporten.
FST återremitterar utredningen.
Ny utredning även ska ha med utvärdering av de verksamheter som finns idag
tex. Lär Dig Ta Plats och vilka konsekvenser den har fått/inte har fått ute i
organisationen.

Distrikt: Södra Skåne, Kulla, Älvsborgs Norra, Skaraborg, Birka , Västmanland,
Älvsborgs Södra, Norrbotten, Kolmården
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Övriga yrkanden
I enlighet med Södra Skånes förslag om återremittering har jag ett tilläggsyrkande. För
att rapporten ska vara så allseende som möjligt och för att alla utmanarlag ska kunna
komma till tals yrkar jag:
att rapporten byggs på en sammanställning av en enkät som är utskickad till en
slumpvis vald utmanarscout i varje utmanar lag
Distrikt: Södertörn
Delegater 49, 10-13
Kommentarer

Som medlem i arbetsgruppen Utmanarforum inom strukturprojektet upplever jag att
rapporten missförstått det vi kommit fram till. Det enda i skrift som vi producerat är
vår slutrapport som presenterades på Slutkonferensen den 28 maj i år. Denna fanns
tidigare på nyascouterna.se, men är tyvärr inte tillgänglig längre.
Det enda som över huvudtaget rör parallella strukturer är det som skrivits om specifikt
Utmanarforum - med andra ord sägs _inget_ om att parallella strukturer på ett övrigt
generellt plan.
Rapporten har med andra ord missförstått vissa delar av våra slutsatser, och jag anser
det därför som olyckligt om den läggs till handlingarna.
Wilhelm Wijkander
Södra Skånes Scoutdistrikt
Vi anser att ett underlag på 85 personer är för lite för att dra de slutsatser man gör om
utmanarscouting. Vår åsikt är att undomsinflytande har ökat på distrikts- och
förbundsnivå.
Vi undrar också hur webbenkäten har administrerats och i vilket forum.
Vi tycker att enbart 85 svar på en enkät är ett misslyckande för en utredning som har
pågått under två års tid. Vi önskar att en ny undersökning om utmanarinflytande
genomförs efter nästnästa stämma.
Karin Fredén
Birka scoutdistrikt
Kommentar
Rapporten lämnar ett antal intressanta frågor. Bland annat anser vi att man inte kan
dra så långtgående slutsatser om utmanar- och roverscouters åsikter i en fråga utifrån
en webbenkät med 85 svar när det finns minst 7000 medlemmar i åldersgruppen.
När det gäller slutsatsen om parallella beslutsformer för utmanar- och roverscouter
anser vi att det är en självklarhet att man arbetar för ökat ungdomsinflytande och
större deltagande på förbundsstämmor och i beslutande organ. Däremot tror vi att det
absolut bästa sättet att lära sig de former och metoder som används på större möten,
är att arrangera och delta i sådana möten. Därför anser vi att det är en mycket viktig
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och central del av utmanar- och roverscoutverksamheten att den styrs demokratiskt
med bra, trygga möten. Som en självklar del av scoutmetoden skall dessa möten
arrangeras av utmanar- och roverscouterna själva, med stöd av ledare, mentorer, kansli
etc.
Vi ser alltså inte att en demokratiskt styrd utmanar- och roververksamhet är ett hot
mot ungdomsinflytande i scoutrörelsen som helhet, utan tvärtom en nödvändighet för
detta.
Johan Manner och Simon Jännebring (Observatörer)
Riksroverscoutkommittén
KFUK-KFUMs Scoutförbund

Underlag till punkt 23-26 på dagordningen

Valberedningens förslag
Påverkanstorgets huvudyrkande
23-26:1
Vi yrkar:
att bifalla valberedningens förslag
Nominering

24:2
Jag vill nominera Maria Johansson, ordförande i Södermanlands Scoutdistrikt, till
ledamot i förbundsstyrelsen.
Maria Johansson är född 1987
Maria har under en längre period varit distriktsordförande i Södermanlands
Scoutdistrikt. Jag vill nominera Maria till förbundsstyrelsen för att Maria skulle vara en
enorm stor tillgång till förbundet.
Maria är mycket noggrann, och duktig på kommunikationsfrågor.
Med anledning av sin enorma kunskap ifrån sitt distriktsstyrelsearbete, så skulle hon
vara en fantastisk tillgång för förbundet.
Nomineringen innebär att förbundsstyrelsens utökas till 12 personer.
Distrikt: Örebro, Södermanland och Västmanland
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Delegater 10, 11, 13
26:3
Förslaget kräver stadgeändring.
Förslag på ny ledamot i valberedningen.
Västerbotten/Ångermanlands scoutdistrikt föreslår Tobias Hedlund, Haga scoutkår,
Svenska scoutförbundet.
Tobias är medlem i Svenska scoutförbundet men har sin bakgrund i Kfuk-Kfum
scoutförbund där han har suttit i förbundsstyrelsen i fyra år och som representant i
scoutrådets valberedning i fyra år. Tobias har de senaste åren arbetat med den svenska
kontingenten till WSJ 2011 och via sina varierade uppdrag för svensk scouting byggt
upp ett väldigt stort kontaktnät.
Vi tror att Tobias blir en tillgång för valberedningen och därför yrkar Västerbotten
Ångermanland scoutdistrikt:
att
att

valberedningen utökas med ytterligare en ledamot
stämman väljer Tobias Hedlund till ledamot i valberedningen.

Distrikt: Halland, Birka, Stockholm
Delegater 100,99, 68, 47, 49, 95, 96, 46
Övriga yrkanden

23-24:4:4
Vi yrkar:
att Styrelsen skall bestå av 11 personer

Distrikt: Göteborg, Älvsborgs Södra
Kommentarer

Angående ordförandeskapet i Förbundsstyrelsen. Finns det tankegångar gällande Marie
Reinicke, som ordförande?
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