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P
Protokooll 10 fört
f
vid
d Svensska Sco
outförb
bundetts
förb
bundsstämma
a den 119 - 20 novem
mber 20011 i Borås
Närva
arande:
Distrikteens delegateer
Förbunddsstyrelsens ledamöter
Motionäärer
Gäster, observatöreer och funktiionärer
Anställdd personal
§
1

Ärende
Förbundsstämman öppnas
ö
Älvsborgs Södra Scouttdistrikt gennom Anders Morén hälssar de närvarrande välkom
mna till
förbundssttämman. Däärefter inlednningstalar Svvenska Scou
utförbundetss ordförande Erik Sillén
n
och öppnaar stämman. Ett specielltt välkommeen riktas till stämmans
s
ggäster - företträdare för:
Finlands Svvenska Scou
uter
KFUK-KF
FUM:s scouttförbund

equmenia
FA-scout
Kjesäter
NSF
Rädda Barn
nen
Svenska Sccoutrådet

World Scout Jamboreee 2011

Carrla Westersu
und
Erik Stenberg
Malin Lindén
Theerese Herrm
man
Jen
nny Hermanssson
And
ders Brodin
Joh
han Arenius
Soffie Bruce
Ann
na Divert
Kattarina Hedberg
Jon
nas Moberg
Josefine Larsso
on
Carrl Berggren
Magnus Toresaand
Hellene Gestrin
n
Martin Björgelll
Len
na Claesson
Daggmawi Elehu
Madeleine Rosén
Tho
omas Bruno
o
Gö
öran Hägerdaal
Marie Reinickee

Förbundssstyrelsens led
damöter ochh t f generalssekreteraren
n Karin Nolkke presenterras. Så även
tjänstledigaa generalsekreteraren H elena Kaså Winqvist.
W
2

Val av stäm
mmans ord
dförande
Förbundsstämman beslutar
b
att i enligh
het med förb
bundsstyrelseens förslag välja
v
Nina Fleck
F
(Hässeelby scoutkårr) och Johan
n
Krabb (Väässarö scoutkkår) till ordfförande för stämman.
s
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Justering av röstläng
gden
ntrollanter
Val av röstlängdskon
ma Bauer som förbundsstyrelsens reepresentant..
Förbundssstyrelsen harr utsett Emm
Förbundsstämman beslutar
b
att till röstllängdskontrrollant utse A
Anders Morrén från Älvsborgs Södrra Scoutdistrrikt som
representan
nt för medleemmarna.
Fastställan
nde av rösttlängden
Emma Bauuer redogör för tillvägaggångssättet vid
v kontrolleen av röstbeerättigade.
Förbundsstämman beslutar
b
att godkän
nna röstlängd
den upptagaande 101 rösstberättigadee delegater aav 106 möjliiga.
Val av rösträknare
Förbundsstämman beslutar
b
att i enligh
het med värd
ddistriktets fförslag utse röstlängdsko
r
ontrollantern
rna samt Dan
niel Dahlén
och Tove Dahllöf
D
(Tollereds scouutkår) till rössträknare.

4

Val av pro
otokollsjustterare
Förbundsstämman beslutar
b
att i enligh
het med värd
ddistriktets fförslag utse Ulrik
U
Nilsso
on (Brämhullt scoutkår) och Anna
Björkman (Dalsjöfors scoutkår) attt jämte ordfförandena ju
ustera förbuundsstämmans protokolll.

5

b
ssammankaallats
Fråga om stämman behörigen
J
redo
ogör för utsäändande av kallelse och stadgeenligga handlingarr.
Zackarias Jerneck
Förbundsstämman beslutar
b
att anse åreets förbundsstämma beehörigen sam
mmankallad.

6

Fastställan
nde av möttesregler occh beslutsordning för pleniförhanndlingar
Informatio
on om påveerkanstorgeet
Lars-Ingmar Olsson, Södra
S
Skåne s scoutdistriikt, yrkar attt all omröstnning skall skke öppet
förutom viid personvall.
Förbundsstämman beslutar
b
att anta förredragna mö
ötesregler m
med ändring i enlighet med
m yrkandett.

7

nde av föreedragningsllista samt arbetsforme
a
er för påverrkanstorg
Fastställan
Förbundsstämman beslutar
b
att fastställla presenteraad föredragnningslista.
Göteborgss scoutdistrikkt yrkar följaande ändringg i den föresslagna textenn till arbetsfformer för
påverkansttorg: Inga yrrkanden kann väckas und
der förhandliingarna i pleenum om dee inte fått stö
öd
av minst en
n femtedel av
a delegaternna eller distrrikten innan punkten skka behandlass i plenum.
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Förbundsstämman beslutar
b
att fastställla arbetsform
merna för pååverkanstorg under förb
bundsstämm
man år 2011 i enlighet
med förslaget i stämmohandlingarrna justeradee med Göteb
borgs förslaag.
Fastställan
nde av inflyytandepunkkter
Förbundssstyrelsen förelägger stäm
mman följand
de förslag till inflytandeepunkter:
Proposition
n1
En nyy riksorganissation för scouting i Sveerige
Proposition
n2
Verksaamhetsplan och budget 2012
Proposition
n3
Verksaamhetsrevissorernas upp
pdrag
Motion 1
Angåeende beslut om ny rikso
organisation
Motion 2
Rutineer för scouter som slutaar
Verksamheetsberättelsee och årsredoovisning
Förbundsstämman beslutar
b
ndepunkter.
att anta förrbundsstyrelsens förslagg till inflytan
Val av infllytandepun
nktsansvarig
ga och redaaktionsutsk
kott
Förbundssstyrelsen föreslår stämm
man att till inflytandepun
nktsansvarigaa utse:
Proposition
n1
Proposition
n2
Proposition
n3
Motion 1
Motion 2
Verksamheetsberättelsee
och årsredo
ovisning

Katarrina Hedbergg (Örnsberggs scoutkår)
Jens T
Thoma (Scouutkåren Finn
n)
Kiki H
Hall (Mälarh
höjdens scou
utkår)
Ann O
Olsson (Ensskede scoutk
kår)
Inger Thrysin (kaansliet)
Bossee Ekfors (Bo
ohus scoutkåår)
Erik R
Reinicke (Vaalla scoutkårr)
Kerstiin Aronsson
n (Vällingby scoutkår)
Rolf SSchnackenbuurg (Norra Lidingö
L
sjösccoutkår)

Förbundsstämman beslutar
b
att anta förrbundsstyrelsens förslagg.
Redaktion
nsutskott
Förbundssstyrelsen föreslår stämm
man att till redaktionsutsk
kott utse:
Kerstiin Nordström
m (Kjesäters scoutkår)
Nina H
Håkansdotteer (Rockneb
by scoutkår)
Caroliina Bryngelssson (Halmstads Östra sscoutkår)
Henrikk Nordlindeer (Järnbrottts scoutkår)
Förbundsstämman beslutar
b
att utse reddaktionsutskkott i enligheet med förbundsstyrelseens förslag.
8

Valberedn
ningen har ordet
Valberedniingens samm
mankallandee Lars Rönnb
blad (Bollstaanäs scoutkåår) presenterrar
tidsplanerin
ngen vad gääller valbereddningens förrslag på påverkanstorgeet.
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9

Redovisniing av motiioner från SSvenska Sco
outförbund
det till Svennska Scoutrådets
årsmöte
Inga motio
oner från Svenska Scouttförbundet till
t Svenska Scoutrådets
S
årsmöte förreligger.

10

Presentatiion av försllag till verkksamhetsplaan samt pro
oposition 1
Förbundssttyrelsen presenterar för slag till verkksamhetsplan
n 2012 samtt proposition
n 1: En ny
riksorganissation för scouting i Sveerige.

11

Ajournerin
ng för lunch och påveerkanstorg
Förbundsstämman beslutar
b
att ajourneera stämman
n för lunch ooch påverkanstorg. Återrsamling kloockan 18.00.

12

Återupptaagande av förhandling
f
garna
Förhandlin
ngarna återupptas 18.30 . Det konstaateras att beslutsunderlaaget från Påvverkanstorg 1
är ofullstän
ndigt, varförr förbundssttyrelsen föreeslår återrem
miss till redakktionsutskotttet och att
nytt kompllett beslutsu
underlag frånn såväl Påverkanstorg 1 som 2 skalll lämnas ut till
t de officieella
stämmoboendena kl. 07.00
0
nästa ddag (söndag)).
Förbundsstämman beslutar
b
att så skall ske och att åter ajourneera stämman
n. Återsamling söndag 009.00.

13

Behandlin
ng av motio
on 1: Angåeende beslutt om ny rikssorganisatiion
Motionärerrna yrkar attt beslutet om
m att bilda nya
n Scoutern
na skjuts på fframtiden. (bilaga
(
1)
Påverkansttorgets huvu
udyrkande ärr att bifalla förbundssty
f
relsens försllag om att avvslå
motionen.
Förbundsstämman beslutar
b
att avslå motionen.
m

14

Behandlin
ng av Propo
osition 1: E
En ny riksorrganisation för scoutinng i Sverigee
Förbundsstämman beslutar
b
att bifalla proposition
p
1 (bilaga 2) med nedanstående ändringar/tilläggg enligt ned
dan. Till
protokollett noteras attt beslut avseeende ändrin
ng av kapitel 1:5, 6 och 9 §§ tas med
d enhällighett
och resteraande delar avv stadgarna med kvalificcerad majoriitet. Stadgeäändringen bllir därmed, i
enlighet med propositiionens försllag, gällande från och med den 1 jannuari 2012.
Del A: Naamnändring
g
att det tas fram ett inteernationellt gångbart naamn för Scou
uterna, t ex Scouts of Sw
weden.
Förslaget ska
s presenterras på förbuundsstämmaan 2012.
Del B: Staadgarna
att Scoutm
metodens sju
u delar (rubriikerna) stadggefästs.
att namnen
n på scoutm
metodens sjuu delar fastställs - utan in
nbördes ordnning - till:
-Friluftsliv
-Lokalt och
h globalt sam
mhällsengaggemang
-Scoutlag och
o scoutlöffte
-Lyssnandee och stödjaande ledarskaap
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-Symboliskkt ramverk
-Patrullsysttemet
-Learning by
b doing
att uttolkn
ningen (undeertexter och beskrivninggar) lämnas åt
å ”Scoutstyyrelsen” att besluta
b
om i
programfö
örklaringen.
Karin Ham
mbring och övriga
ö
delegaater från Kuulla scoutdistrikt reserveerar sig mot att det ska stå
s
Symbolisktt ramverk istället för Sym
mboler och ceremonier som en dell av scoutmeetoden.
att ordet fuunktionshinder i 3 kap. 1 § ändras till
t den i daggsläget korreekta termen
funktionsneddsättning, då ordet
o
funktiionshinder läätt kan uppffattas nedlåttande av mån
nga
medlemmaar.
att skrivnin
ngen i 3 kap
p. 1 § ändras till "får intee utestänga någon
n
från m
medlemskap
pi
scoutverksam
mheten på gru
und av".
att en ny punkt
p
läggs till
t under kappitel 4, rikso
organisationen, med följjande
innehåll: "R
Riksorganisattionen får inte utestänga någgon från medleemskap på gruund av kön,
könsöverskriidande identiteet eller uttryckk, religion, etnisk tillhörigheet, funktionsneedsättning eller sexuell
läggning."
att i 7 kap.. 2 § lägga tilll en hänvisnning även tilll den paragrraf som skappas i enligheet
med föregåående att-satts.
att i 4 kap.. 3 § möjligh
het ska finnaas att överklaaga uteslutning till Scouuternas styrelse.
att ordet ”budgetdirekktiv” ersätts med ordet ”budget”
”
i 5 kap.
k 3 §.
att i 5 kap.. 2 § överlåtelsse ska ske skrriftligt med fulllmakt och
att överlåtelslse ska beslutaas av scoutkåre
ren senast fyra veckor innan sista
anmälningsddag till Scouterrnas stämma//extrastämmaa.
att föredraagningslistan
n i 5 kap. 7 § Ordinarie möte
m med Scouternas sttämma ändrras
till följandee:
Följande ärrenden ska förekomma:
f
:
1. Val av mötesordför
m
rande och övvriga mötesfunktionärer
a. Val av mötesordförand
m
de
b. Val av juusterare och eveentuella rösträäknare
c. Val av eventuella övrigaa mötesfunktioonärer
...
9. Fastställaande av medlem
msavgift, verkksamhetsplan inklusive
i
budgget och finansieiella mål för näästföljande tvåå
verksamhetsåår.
10. Val av ordförande i Scouternas
S
styrrelse
11. Val av övriga ledamööter i Scouternaas styrelse
12. Val av revisorer enligtt 5 kap. 12 §
13. Val av ledamöter och suppleanter i fförvaltningsm
mötet
14. Val av sammankallaande och övrigaa ledamöter i Scouternas
S
vallberedning
15. Övriga ärenden
ä
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att även Fö
örvaltningsm
mötet kan beegära extra stämma
s
och att 5 kap. 8 § ändras tilll
följande lyddelse: Extra möte med Scoouternas stämm
ma ska hållass om Scouternnas styrelse ansser att det behövs
eller om förvaaltningsmötet begär det ellerr om minst en tiondel av kårerna begär deet.
att i 5 kap.. 10 § första stycket änddras till följan
nde lydelse:
Beslut angåående fastställande av bbalans- och resultaträkni
r
ing samt bevviljande av
ansvarsfrih
het fattas und
der år då Sccouternas stäämma ej hållls, av förvalttningsmöte
bestående av ett udda antal, minstt 25 ledamötter, medlemmaar i Scouternaa valda
av Scoutern
nas stämma.
att i 5 kap.. 10 § lägga till
t att samtligga handlingarr till förvaltning
ngsmötet skalll vara kårer occh distrikt
tillhanda sennast 2 månadeer innan mötett.
att i 5 kap.. 10 § lägga till
t att förvaltn
tningsmötets minsta
m
antal leddamöter är 455
trikt i det gemeensamma förbbundet direkt nominerar
n
ledaamot till förvaaltningsmötet samt
s
att alla distr
att övriga leedamöter föresllås av valbereddningen och vääljs på Scouterrnas stämma.
Mot beslutt av andra occh tredje attt-satsen reserverar sig deelegaterna frrån Västman
nlands,
Älvsborgs Norra, Halllands, Birka,, Göteborgs samt Stockholms scouttdistrikt.
att 6 kap. 2 § Samman
nsättning ochh val tredje stycket
s
får en
e ny meningg:
Om en styrrelseledamo
ot, som inte äär övrig ledaamot, lämnaar styrelsen kkan styrelsen
n utse annan
n
ledamot tilll den vakantta posten fraam till nästfföljande ordiinarie Scoutternas stämm
ma. Endast enn
av valda ordf
dförandena kann på detta sättt ersättas.
att 8 kap. 3 § omformu
uleras till:
-Distriktetss uppgift är att tillhandaahålla en mö
ötesplats för scoutkårernna inom sitt geografiskaa
område. Detta
D
sker gen
nom att erb juda exempelvis utbildn
ning, arrangeemang, rekryyteringsstödd
samt verksamhet för ro
over- och uttmanarscouter.
-Distriktet stödjer
s
och föreeträder kårernna efter deras önskemål
ö
och behov.
-Distriktssttyrelsen ansvvarar för attt distriktets bokföring
b
och förvaltnin
ing sker på ett
e
betryggandde sätt.
att i 8 kap.. 8 § göra följande justerring:
1. Val av mötesordföra
m
ande och övvriga funktio
onärer
a. Val av mötesordförand
m
de
b. Val av prrotokolljusteraare tillika röstträknare
c. Val av eventuella övrigaa mötesfunktioonärer
…
10. Val av distriktsordförrande
11. Val av övriga ledamööter i distriktssstyrelsen
12. Val av revisorer och revisorssupplea
r
anter
13. Val av sammankallaande och övrigaa ledamöter i distriktsstämm
d
mans
valberedningg
att i 8 kap.. 16 § ändra till: Distrikttsstyrelsen består av disttriktsordföraande samt minst
m
fyra
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övriga ledaamöter.
Del C: Övvergångsbestämmelse r
att första att-satsen
a
än
ndras enligt fföljande: att uppmana sam
mtliga distriktt inom Svenska scoutförbunddet
att påbörja förändringspro
f
ocessen inom siitt område i ennlighet med de nya stadgarna
na och med väggledning av denn
utredning som
m genomförts av
a den förbunndsgemensamm
ma distriktsgrup
uppen under 22011 och i sam
mråd med
berörda scouttkårer och anggränsande disttrikt.
Del D: Spelregler
att nyttan av
a varje policy noga vägs mott de konsekvennser den kan medföra
m
för kåårerna samt
att det tydliggt framgår vilk
ka policydokuument som omffattar hela rik
ksorganisationnen Scouterna och vilka
policydokum
ment som endasst gäller en dell av denna.
Simon Fro
ohm, Södertö
örns scoutdiistrikt, reservverar sig mo
ot förbundssstämmans beslut
b
att
bifalla prop
position 1.
15

ng för dagen
n
Fråga om ajournerin
1
Har redan skett. Se § 12

16

f
garna
Återupptaagande av förhandling
Har redan skett. Se § 12
1

17

Föredragn
ning av förb
bundsstyrellsens verkssamhetsberättelse, res ultat- och
balansräkning samt revisorernaas berättelser för 2010
Verksamheetsberättelsee, resultat- o ch balansräkkning för 20
010 har undeer stämman varit
presenteradde på påverkkanstorget i enlighet meed det materrial som säntts ut med
stämmohan
ndlingarna.
Förbundsstämman beslutar
b
att verksam
mhetsberätteelsen framdeeles ska inneefatta en återkoppling tiill målen i deet behandladde
årets verksamhetsplan.
att följande kommentaar läggs till hhandlingarnaa i samband med verksaamhetsberätttelsen:
”Utbetalningg av medlemsaavgifter från föörbundskansliiet till kårer occh distrikt intete har fungeratt
tillfredställannde. Detta fårr inte upprepass i kommandee arbete från (förbunds)styre
(f
elsen och Scoutternas kansli.”

18

Fråga om fastställelsse av resultaat- och balaansräkning
g samt bevilljande av ansvarsfriheet
för förbun
ndsstyrelsen
ns ledamöteer för 2010 års förvaltn
ning
Förbundsstämman beslutar
b
att fastställla resultat- och
o balansrääkning samt
att bevilja styrelsens leedamöter annsvarsfrihet för
f 2010 års förvaltningg.

19

Beslut meed anlednin
ng av förbun
ndets redovvisade resu
ultat enligt dden fastställlda
balansräkningen
Förbundsstämman beslutar
b
att resultattet – 4 326 943
9 kronor bbalanseras i ny räkning.
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Behandlin
ng av motio
on 2: Rutineer för scoutter som slu
utar
Förbundsstämman beslutar
b
att bifalla på
p motion 2 (bilaga 3) m
med följandee ändring av
v yrkandet:
Förbundssstyrelsen skaa se till att deet skapas ruttiner och verktyg för utvvärdering occh
uppföljningg som ger kårerna möjliighet att på ett enkelt säätt följa upp varför den enskilde
medlemmen i scouterna slutar.
s

21

Behandlin
ng av propo
ositioner
Propositio
on 2 Verksaamhetsplan
n, budget, medlemsav
m
gift
Förbundsstämman beslutar
b
att bifalla proposition
p
2 (bilaga 4) med följand
de tillägg och
h ändringar::
att uppdraa åt styrelsen
n att se över hur fördelningen av konsulenter occh deras arb
betssätt ska se
s
ut i den nyya organisatio
onsstruktureen samt
att ett riktvvärde för an
ntal kårer perr konsulent inte bör öveerstiga 80 styycken.
att uppdraa åt styrelsen
n att se över möjligheten
n att ta skapaa ett nytt utsskott, som arbetar
a
med
att hitta nyya sätt att få in pengar tilll rörelsen (ffundraising), samt att taa fram materrial och stödd
för att förm
medla kunskkap i detta om
mråde till an
ndra delar i organisation
o
nen som disttrikt och
kårer.
att det undder 2012 tas fram rutineer för hur disstrikten på bästa
b
sätt skaa involveras i
rekryteringgskampanjen
n.
att målet för
fö 2012 vad
d gäller medllemsutveckliing ska vara att öka i fakktiskt medlem
msantal undder
2012.
ning om Scouuternas Ledarskapsakaddemis utveckkling och
att det undder 2012 görrs en utredni
funktion. Utredningen
U
n skall slutrappporteras occh föreläggaas stämman 22012. Särskiilt fokus skaa
ligga på attt utreda ledaarskapsakadeemins framttida roll i den
n nya organiisationen occh vilka
ansvarsom
mråden som ligger
l
på akaademin respektive förbu
und och disttrikt. Vi behöver ta
lärdom av tidigare erfaarenheter förr att skapa så
s bra möjliggheter som m
möjligt för utbildning
u
inom Scouuterna.
att medlem
msavgiften höjs
h solidarisskt till 183 kr,
k men att errsättningen till lokalavdelningarna
från förbun
ndet är oförrändrade 15000 kr.
na från Älvsb
borgs Norraa scoutdistrikt reserverar sig mot deetta beslut.
Delegatern
att under rubriken
r
Sco
outernas disttrikt i avsnittt Ledning och service äändra första meningens
lydelse till: ”I samråd med
m distriktten påbörjas utvecklingeen av distrikttens organissation
och struktuur i enlighet med de nyaa stadgarna och
o med vägleddning av den utredning so
om gjorts
förbundsgeemensamt under
u
2011.””
att i avsnittt Program ordet
o
förbunnd byts ut mot
m Scoutern
na så att menningarna istäället lyder:
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"Samtliga arrangemang
a
g baseras påå Scouternass Program." respektive ""Utifrån den
n förstudie
som gjorts under 2011 utvecklas rrelevant stöd
d för Scouternnas sjöscoutkkårer."
att datum för Scoutstäämman 20122 som angess i verksamh
hetsplanen sees över och uppdateras i
enlighet med förbundssstämmans bbeslut om proposition 1.
1
Yrkandet om
o att 100 % av kårernaa ska delta med
m minst en
n delegat påå den första
scoutstämm
man avslogs. Mot besluttet reserveraar sig delegaterna från SSödra Skåne,, Dacke och
Älvsborgs Södra scouttdistrikt.
att under rubriken
r
Utb
bildning ochh ledarskap lägga
l
till följande:
att utveckliingen av Sco
outernas utbbildningar fo
ortsätter und
der 2012, ochh att detta
sker i nära samarbete med
m program
marbetet ochh Scouternas Ledarskapsaka
L
kademi.
att Scouterrna genomfö
ör fler utbilddningar än 2011
2
och att utbildningaarna genomfförs med god
geografisk spridning.
att det undder 2012 finn
ns ett fungerrande nätveerk för ackreediterade utbbildare både på webben
och i verkliigheten.
Propositio
on 3 Verksaamhetsrevissorernas up
ppdrag
Förbundsstämman beslutar
b
att bifalla proposition
p
3 (bilaga 5) med följand
de ändringarr:
att verksam
mhetsrevisorrernas manddatperiod är kalenderår samt
att verksam
mhetsrevisorrerna skriverr sina rappo
orter halvårsvis. Förvaltniingsmötet reespektive
stämman har
h då två rapporter att tta ställning till.
t
Richard Mauritsson (H
Hohögs scouutkår) ställerr frågan om vad som gjoorts kring
utredningsuppdraget som förbunddsstyrelsen fick
f från den
n extra förbuundsstämmaan angåendee
Kjesäter. Förbundsord
F
dförande Eriik Sillén meddelar att en
n utredningssgrupp är tilllsatt
bestående av Rolf And
dersson (Lanndskrona Sccoutkår av Nykterhetsrö
N
örelsens scou
utförbund)
samt Andeers Brodin (T
Torns scoutkkår av KFU
UK-KFUMs Scoutförbun
und).
Förbundsstämman beslutar
b
att tacka fö
ör rapporten
n.
22

Rapport om
o ungdom
msinflytand
de i Svenskaa Scoutförbundet
Förbundsstämman beslutar
b
att inte goddkänna rapp
porten,
att återrem
mittera utredningen samtt
att ny utreddning även ska ha med utvärderingg av de verkssamheter som
m finns idagg t ex Lär dig
ta plats! occh vilka konssekvenser deen verksamh
heten har fåttt/inte har ffått ute i orgganisationen.
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Val av förb
bundsordfö
örande och
h vice förbundsordföra
ande

24

Förbundsstämman beslutar
b
att antalet övriga ledam
möter i förbbundsstyrelseen ska vara nio
n (9),
att enhälliggt välja Erik Sillén (Scouutkåren Finn
n, Södra Skåånes scoutdisstrikt) till orrdförande
samt
att enhälliggt välja Mariie Reinicke ((Valla scoutkkår, Folkungga scoutdistr
trikt) till vicee ordförandee.
Val av övrriga ledamö
öter i förbun
ndsstyrelseen
Förbundsstämman beslutar
b
att efter sluuten omrösttning till övrriga ledamötter i förbund
dsstyrelsen vvälja
Anders Ah
hlström (Norrrtälje Scouttkår, Roslagens scoutdisstrikt), nyvall
Bernhard Bergström
B
(A
Abrahamsbeergs Scoutkåår, SMU Sco
out/equmennia), nyval
Lo Lagercrrantz (Spångga Scoutkår, Stockholms scoutdistriikt), nyval
Fredrik Larrsson (Kisa Scoutkår, F
Folkunga sco
outdistrikt), omval
o
Frida Lindqvist (Scouttkåren Finn,, Södra Skån
nes scoutdisttrikt), omvall
nros (Blackeebergs Sjösccoutkår, Stocckholms sco
outdistrikt), nnyval
Fanny Linn
Michael No
ordqvist-Bergen (Testebbo Scoutkårr, Gästrike sccoutdistrikt)), omval
Patrik Ulvddal (Scoutkååren Alström
mer, Älvsborrgs Södra scoutdistrikt),, nyval
Mats Pettersson (Örbyy scoutkår, K
KFUK-KFU
UMs Scoutfö
örbund), nyvval

25

Val av revvisorer och revisorssup
r
ppleanter
Förbundsstämman beslutar
b
att som revvisor välja Thomas
T
Lönnnström, Ern
nst & Youngg, omval
som reviso
orssuppleantt Svante Nyllén, Ernst & Young, om
mval
som verksaamhetsreviso
or Annika A
Andersson, (Johanneber
(
rgs Scoutkårr, Göteborgss
scoutdistrikkt), nyval samt
som verksaamhetsreviso
orssuppleannt Erik Lindh
h (Uddevallaa Scoutkår, Ä
Älvsborgs Norra
N
scoutdistrikkt) nyval.

26

Val av ord
dförande occh övriga leedamöter i förbundsstä
f
ämmans vaalberedning
g
Förbundsstämman beslutar
b
att i enligh
het med förffarandet i 6 § i förbundeets gällande stadgar beslu
luta att valbeeredningen
ska bestå av
a ordförand
de och fem öövriga ledam
möter,
att som vaalberedningeens ordförannde välja
Stefan Linddberg (Månssarps Scoutkkår, Norra Smålands
S
Scoutdistrikt),, nyval 1 år, och som
ledamöter välja
Jennie Swäärd (Vässarö
ö Scoutkår, SStockholm Scoutdistrikt
S
t), nyval 1 årr
Mattias Bjö
örkman (Kn
nivsta Scoutkkår, Uppland
dsslättens sccoutdistrikt) , omval 1 årr
Roger Gussthage (Göteeborgs Sjösccoutkår, Götteborgs Scoutdistrikt), nnyval 1 år
Daniel Åkeerlund (Råå Sjöscoutkårr, Kulla Scouutdistrikt), nyval
n
1 år sam
mt
Tobias Heddlund, (Hagga scoutkår, V
Västerbotteen/Ångermaanlands scouutdistrikt)

27

Förbundsstämman avslutas
a
Förbundso
ordförande Erik
E Sillén ooch vice ordfförande Ann
na Heimerssson tackar mötespresidi
m
iet,
mötesfunkktionärer, vallberedningenn och verksamhetsrevissorerna. Avggående styreelseledamöteer
kommer attt avtackas i samband m
med styrelsen
ns sista mötee i decemberr.
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Svenska Sccoutrådet deelar ut Gustaav Adolfsmeedaljen till Lina
L Ekfors ((Kode Scou
utkår) och
Katarina Hedberg
H
(Örrnsbergs scooutkår).
Den nyvaldda styrelsen gör entré påå scenen och
h med den numera
n
världdsberömda raketen
avslutas Svvenska Scouttförbundets sannolikt siista förbund
dsstämma.
Vid protokkollet
Marianne Steneroth
S
Siillén
Sekreteraree

Zackarias Jerneck
Sekreteraree

Nina Fleckk
Mötesordfförande

Johan Krab
bb
Mötesordfö
örande

Anna Björkkman
Protokolljuusterare

Ulrik Nilsso
on
Protokolljusterare

Bilagor:
1. Mo
otion 1, Anggående besluut om ny riksorganisatio
on
2. Pro
oposition 1, En ny riksoorganisation för scoutingg i Sverige
3. Mo
otion 2, Rutiiner för scouuter som sluutar
4. Pro
oposition 2, Verksamheetsplan 2012-02-20
5. Pro
oposition 3, Verksamheetsrevisorern
nas uppdrag 2012
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