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Öppnande av stämman

Efter en öppningsceremoni i form av
- Inledningsfilm – En organisation, tusen möjligheter
- Presentation av konferenciererna Tintin Fåhreaus och Frej Östbrink
- Tal av Hans Majestät Konungen som även utdelar Silvervargen till Erik Sillén
- Tal av av Integrationsminister Erik Ullenhag
- Inledningsanförande av Scouternas ordföranden Marie Reinicke & Erik Sillén
öppnas stämman av Erik Sillén (Scouterna), Fredrik Torberger (NSF), Ida
Hennerdal (equmenia), Gustaf Haag (KFUM) & Stina Ahlm (FA) som i egenskap
av representanter från de fem förbunden gör entré på scenen och klubbar
öppnandet med en femskaftad klubba.

Scouterna
The Guides and Scouts of Sweden

Box 420 34
126 12 Stockholm

Telefon: +46 8-555 065 00
Fax: +46 8-555 065 99

Webb: www.scouterna.se
E-post: info@scouterna.se
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Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer

Beslut

Stämman beslutar
att i enlighet med styrelsens förslag välja Nina Fleck (Hässelby scoutkår) och
Johan Krabb (Vässarö scoutkår) till ordförande,
att välja Emma Frisell (Hjortensbergskyrkans scoutkår, equmenia) och Elisa
Dahlqvist (Finspång scoutkår, NSF) till justerare och rösträknare, Carin Stegen
(KFUM) och Daniel Lund (FA) till rösträknare, samt
att i enlighet med styrelsens förslag välja Marianne Steneroth Sillén (Scoutkåren
Finn) och Johan Tovetjärn (Scouternas kansli) till sekreterare för stämman.
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Fastställande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar
att fastställa röstlängden 450 röstberättigade ombud.
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Fråga om kallelse till Scouternas stämma skett på korrekt sätt

Beslut

Stämman beslutar
att kallelse till Scouternas stämma skett i enlighet med stadgarna.
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Fastställande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar
att fastställa i handlingarna föreslagen dagordning.
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Fastställande av mötesregler och arbetsform

Beslut

Stämma beslutar
att fastställa mötesregler och arbetsformer enligt av styrelsen framlagt förslag i
stämmans möteshandlingar, med följande tillägg och ändringar:
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att stryka ”vid sluten omröstning med fler än två alternativ genomförs
omröstningen genom insamling av röstsedlar”,
att ”jourhavande” styrelseledamot alltid finns tillgänglig på påverkanstorget, samt
att man kan samla 10% stöd för lagda förslag fram tills det är dags att väcka dem i
plenum.
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Val av inflytandepatruller och redaktionspatrull

Beslut

Stämman beslutar
att enligt styrelsens förslag välja följande personer till inflytandepatruller samt
redaktionspatrull:

PÅVERKANSTORG 1:
A
Proposition 2: Stadgar
Rapport 4: Förvaltningsmötets sammansättning och stämmans placering i
tid
Wilhelm Tunemyr (PL)
Michael Nordqvist Bergen (Styrelsen)
Niclas Ihrén (Scoutrådets styrelse)
B
Motion 11: Stadgeändring
Motion 12: Tydlighet i skillnaden mellan stödstruktur och gemensamt
arbete
Motion 13: Namnet på Scouternas riksorganisation
Jenny Hermansson (PL)
Helene Gestrin (Scoutrådets styrelse),
Peter Karlbom (Scoutrådets styrelse)
Elin Elmgren (motion 11)
Björn Sanders (motion 12)
Andreas Nehlin (motion 13)

3

C
Motion 5: Samverkansavtal med KFUK-KFUMs scoutförbund
Motion 7: Verklighetsanknytning av styrelsemedlemmar
Motion 9: Extra möte med Scouternas stämma
Ulf Martinsson (PL)
Anders Ahlström (styrelsen)
Ida Dawidson (Scoutrådets styrelse)
Gustaf Haag (KMs styrelse)
Ingen anmäld (motion 5)
Simon Ström (motion 7)
Carl Bjelksjö (motion 9)
D
Motion 14: Öppenhet inom Scouterna
Motion 15: Regler och rutiner kring upphandlingar och inköp
Motion 6: Regioner, kretsar och skeppslag
Anna Heimersson (PL)
Fredrik Larsson (styrelsen)
Anna Wickman (sakkunnig)
Marcus Leidner (motion 14 & 15)
Ingen anmäld (motion 6)
E
Proposition 5: Instruktion för valberedning
Proposition 6: Instruktion för verksamhetsrevisorer
Rapport 6: Verksamhetsrevisorernas halvårsrapport
Motion 2: Familjemedlemskap
Emma Bauer (PL)
Patrik Ulvdal (styrelsen)
Pontus Hennerdal (Scoutrådets styrelse)
Erik Lindh (verksamhetsrevisor)
Annika Andersson (verksamhetsrevisor)
Annalena Levin (motion 2)
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F
Proposition 3: Medlemskap WAGGGS/WOSM
Mikael Ivarsson (PL)
Thomas Frostberg (IC, Scoutrådets styrelse)
Linda Fröström (IC, Scoutrådets styrelse)
Fanny Linnros (styrelsen)
G
Motion 8: Utmanarscoutorganisation
Motion 3: Trygga Möten-utbildade ledare
Motion 10: SM i Scoutfemkamp
Rapport 5: Ungdomsinflytande i Scouterna
Zackarias Jerneck (PL)
Lo Lagercrantz (styrelsen)
Carin Grundberg Sandell (sakkunnig)
Tove Norrman (sakkunnig)
Wilhelm Wijkander (skribent)
Felix Jeppson (motion 8)
Madeleine Sundell (motion 3)
Peter Gustafsson (motion 10)

PÅVERKANSTORG 2:
H
Proposition 1: Verksamhetsplan och budget 2013-14
Kiki Hall (PL)
Ann Olsson (PL)
Marie Reinicke (styrelsen)
Bernhard Bergström (styrelsen)
Magnus Winberg (kassör, Scoutrådet)
Maria Graner (generalsekreterare, Scoutrådet)
Katarina Hedberg (sakkunnig, kansliet)
Håkan Östberg (sakkunnig, kansliet)
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Kerstin Bergsten (sakkunnig, kansliet)
I
Årsredovisning 2011
Jens Thoma (PL)
Martin Sandén (styrelsen 2011)
Erik Sillén (styrelsen 2011- 12)
Frida Lindqvist (styrelsen 2011-12)
Håkan Östberg (sakkunnig)
Helena Kaså Winqvist (GS)
J
Rapport 1: Scouternas Ledarskapsakademi,
Rapport 2: Oberoende utredning om Kjesäter
Rapport 3: Kjesäterstiftelsen och Scouternas folkhögskola
Pernilla Bruno (PL)
Josefine Larsson (PL)
Erik Sillén (styrelsen)
Lena Claesson (Scoutrådets styrelse)
Anders Brodin (skribent)
Rolf Andersson (skribent)
Fredrik Mandelin (skribent)
Gustav Öhrn (sakkunnig)
K
Proposotion 4: Policyer
Motion 1: Förtjänstmärken
Motion 4: Scoutdräkten
Richard Bengtsson (PL)
Mats Pettersson (styrelsen)
Martin Björgell (Scoutrådets styrelse)
Anita Lindqvist (sakkunnig, förtjänstmärken)
Kennet Thunell (motion 1)
Åsa Björklund (motion 4)
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L
Valberedningens förslag
Stefan Lindberg (PL)
Daniel Åkerlund (Valberedningen)
Jennie Swärd (Valberedningen)
Mattias Björkman (Valberedningen)
Roger Gusthage (Valberedningen)
Tobias Hedlund (Valberedningen)
Redaktionspatrull
Emma Jangö
Gunnar Thrysin
Gustav Lidén
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Presentation av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse för Svenska
Scoutförbundet 2011

Beslut

Stämman beslutar
att remittera presentationen till påverkanstorget samt att ajournera
förhandlingarna till kl. 0900 söndag 25/11
Förhandlingarna återupptas på söndagen och röstlängden justeras till 455
röstberättigade ombud.
Stämman beslutar
att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2011 och lägga dem
till handlingarna.
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Fastställande av balans- och resultaträkning samt beviljande av ansvarsfrihet för Svenska
Scoutförbundets styrelse 2011

Beslut

Stämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkning för 2011 och
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.
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Reservationer:
”Reservation i frågan om ansvarsfrihet. Med anledning av det ekonomiska
resultatet reserverar jag mig mot beslutet. Marcus Nilsen, 173, S:t Örjans
Scoutkår”
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Beslut med anledning av Scouterna – riksorganisationens vinst eller förlust enlig fastställd
balansräkning

Beslut

Stämman beslutar
att 2011 års resultat om -12 981 553 kronor balanseras i ny räkning.
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Propositioner

Behandling av propositioner och tillhörande förslag som tillkommit under
påverkanstorget.

11.1

Behandling av proposition 1: Verksamhetsplan och budget för 2013-2014
Styrelsen föreslår stämman
att fastställa verksamhetsplanen för 2013-2014,
att fastställa medlemsavgiften till 180 kronor för 2013 och 180 kronor för 2014,
att anta budget för 2013-2014,
att av det statsbidrag som beviljas Scouterna utbetalas bidrag om 1 000 kronor per
godkänd medlemsförening och 20 kronor per godkänd medlem direkt till kårerna,
samt
att i det fall statsbidraget till Scouterna blir högre eller lägre än budgeterat höjs
respektive sänks bidraget till medlemsföreningarna och bidraget per medlem med
motsvarande procentsats.
Tilläggsförslag från påverkanstorget:
att följande punkter ersätter de befintliga i verksamhetsplanen för 2013-2014 under
sektion F – Utveckla vår interna demokrati:
Scouterna påverkar sin interna demokrati genom att:
*aktivt arbeta med medlemsdialog i det arbete som sker i exempelvis styrelser,
arbetsgrupper, projekt och utredningar.
*ett demokratiskt, öppet och transparant arbetssätt genomsyrar det utvecklingsarbete
vi gör på alla nivåer inom Scouterna.
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*vi, i den mån det är möjligt, går längre och anstränger oss hårdare för att låta
medlemmarnas åsikter komma till tals och vägleda oss i de beslut vi fattar.
*våra anställda och förtroendevalda ges möjlighet till utbildning i crowdsourcing och
andra metoder för att ta vara på medlemmarnas kompetens, engagemang och
intresse.

Beslut

Stämman beslutar
att fastställa verksamhetsplanen med följande tillägg och ändringar:
att flytta upp mål E ”Ge ett relevant stöd till Scouternas ledare” till listan över
prioriterade mål,
att under G ”Erbjuda upplevelser som är någonting utöver det vanliga” allt som
benämns som nationellt jamboree 2014 ersätts med nationella läger 2014 och att
styrelsen får i uppdrag att ta fram ett lägernamn som inte innehåller ordet
jamboree,
att under I ”Skapa ekonomisk stabilitet” under punkten exempel på aktiviteter
ändra till "Verka för att bibehålla och UTVECKLA samarbetet med våra
huvudparters ICA, E.ON, Sparbanken 1826 och PostkodLotteriet",
att under K ”Erbjuda ett bra stöd till ideella med uppdrag från
riksorganisationen” ändra till följande skrivning på de två sista punkterna:
- skapa förutsättningar för att utveckla ideella uppdrag på nationell- och
distriktsnivå
- bedriva ett aktivt nationellt HR-arbete som stöttar Scouternas nationella nivå
och stöd till distriktsnivån.
Stämman beslutar även
att anta budget för 2013-2014,
att fastställa medlemsavgiften till 180 kronor för 2013 och 180 kronor för 2014,
att av det statsbidrag som beviljas Scouterna utbetalas bidrag om 1 000 kronor
per godkänd medlemsförening och 20 kronor per godkänd medlem direkt till
kårerna,
att i det fall statsbidraget till Scouterna blir högre eller lägre än budgeterat höjs
respektive sänks bidraget till medlemsföreningarna och bidraget per medlem med
motsvarande procentsats, samt
att styrelsen utreder möjligheterna att medlemmar anslutna till två eller fler kårer
inom olika stödorganisationer endast behöver betala en medlemsavgift till
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Scouterna Riksorganisationen.

11.2

Behandling av proposition 2: Scouternas stadgar

Röstlängden justeras till 454 röstberättigade ombud.
Styrelsen föreslås stämman
att anta föreslagna förändringar i Scouternas stadgar.
Styrelsen jämkar sig med förslag 11.2.3, 11.2.10, 11.2.5 samt andra och tredje ”attsats” ur 11.2.8
Tilläggsförslag från påverkanstorget:
att i §2.2 första meningen ändra lydelsen "Scouternas styrelse" till "Stämman".

Beslut

Stämman beslutar
att anta föreslagna förändringar i Scouternas stadgar med följande tillägg och
justeringar:
att i § 5.2 stryka meningen "Sådan överlåtelse ska beslutas av scoutkåren senast
fyra veckor innan sista anmälningsdag till Scouternas stämma respektive extra
stämma",
att i § 5.10 första stycket före sista meningen lägga till "Förvaltningsmötets
ledamöter väljs av Scouternas stämma",
att i § 5.1 första stycket andra meningen ändra till ”Alla scoutkårer med minst
fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat
hundratal medlemmar”,
att i § 8.5 andra meningen ändra till ”Varje scoutkår med minst fem medlemmar
under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje
påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio”,
att avslå ändringarna i §5.3 och §5.7 angående budget till budgetdirektiv,
att i § 6.3 andra meningen "Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll"
lägga till "som efter justering finns lättåtkomligt för medlemmarna",
att i § 8.18 mening tre ändra formuleringen "Distriktsstyrelsen är beslutför när
minst hälften av ledamöterna är närvarande." till "Distriktsstyrelsen är beslutför
när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.".
Samtliga stadgeändringsbeslut fattades med kvalificerad majoritet.
Stämman beslutar
att stadgarna kapitel 1-3 är omedelbart justerade , samt
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att stadgarna kapitel 4-8 är omedelbart justerade.
Reservationer:
”Lars Ingemar Olsson, 328
Henrik Sandén, 329
Martin Sandéll, 205
Vi reserverar oss mot presidiet och stämmans behandling av stadgarna. Vi menar
att ombuden helt klart inte visste vad man röstade om och att presidiet heller inte
förstod. Man måste ju hantera varje förändring för sig och således besluta om
varje paragraf för sig. Att bara hänvisa till beslut 11.2.19 utan att klart och tydligt
se hur stadgarna ser ut kan inte vara förenligt med god demokrati. När sedan
presidiet ställde frågan om att samlat anta stadgarna kap 1-3 undrar man hur
presidiet tänkte. Vi hade med majoritet avslagit förändringar. Vad var då
förfrågan?
Att sedan omedelbart justera frångår alla principer vi fört i Scouterna tidigare.
Årsmötet är kallat till på vissa premisser och då anser jag inte att presidiet själv
kan anse att man förändrar beslut senare i dagordningen.
Konsekvensen om rätt att vara delegat på stämman visar med all tydlighet att
detta är fel.”
Stämma beslutar
att röstlängdsprincipen på vilken stämman är kallad är fortsatt gällande genom
hela innevarande stämma.

11.3

Behandling av proposition 3 Medlemskap i WAGGGS och WOSM
Styrelsen föreslår stämman

att ansöka om medlemskap för Sveriges kvinnliga scouter i WAGGGS och att
ansöka om medlemskap för Sveriges manliga scouter i WOSM., samt
att ge styrelsen i uppdrag att utreda om även Sveriges kvinnliga scouter bör
anslutas till WOSM samt att utreda formerna och tidpunkten för en eventuell
anslutning.
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Beslut

Stämman beslutar
att bifalla propositionen.

11.4

Behandling av proposition 4 Scouternas policydokument
Styrelsen föreslår stämman
att fastställa följande prioriteringsordning för Scouternas styrdokument:
(1) Stadgar, (2) Policydokument, (3) Riktlinjer (4) Delegationsordning, och (5)
Arbetsordningar och jämförbara styrdokument,
att anta Scouternas policydokument enligt styrelsens förslag, enligt bilaga 5, samt
att beslutet anses omedelbart justerat, det vill säga att policydokumenten börjar
gälla direkt när beslutet fattats.
Styrelse jämkar sig med förslag 11.4.19 samt 11.4.12
Tilläggsförslag från påverkanstorget:
att i punkt B7 Dräktordning fjärde stycket första meningen till "Det ska
eftersträvas vid all scoutverksamhet att i största möjliga mån använda scoutdräkt
eller scoutkläder. Det är framförallt rekommenderat då Scouterna syns i offentliga
sammanhang."

Beslut

Stämman beslutar
att bifalla propositionen med följande ändringar:
att i punkten B7 Dräktordning fjärde stycket första meningen ändra texten
(ändring i versaler) till: "Vid all scoutverksamhet BÖR scoutdräkt eller scoutkläder
bäras. Det innebär att det ska framgå tydligt av klädseln att man är scout. Med
scoutkläder menas profilplagg med ordet scout, Scouternas logotype eller
samverkansorganisationernas logotype väl synlig,
att i punkten B5 Tobak* stryka fotnoten "*Med tobak menar vi snus, cigaretter,
cigarrer, tuggtobak m.m.",
att i punkten A7 Principer för jävsbedömning stycke fem stryka femte meningen
"Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan bara om styrelsen inte
är beslutsför utan denna",
att i punkten B8 Miljö och hållbar utveckling ändra till:
"Scouterna vill arbeta för ett ökat engagemang i frågor som berör hållbar
utveckling så som ekologiska och sociala frågor samt miljöområdet. Vad gäller
sociala frågor handlar det om alla människors lika värde och barns och ungas
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rättigheter enligt FNs barnkonvention.
Vi gör detta genom att:
All verksamhet i Scouternas regi följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter,
liksom övriga miljökrav. Målet är också att underlätta för medlemmar, ideellt
aktiva, styrelse och personal att göra positiva miljöval kopplade till
scoutverksamheten.
Vid all verksamhet i Scouternas regi ska häsyn tas till miljöpåverkan vid val av
leverantörer och samarbetspartners. Eftersträvansvärt är att använda produkter
och tjänster med dokumenterat bra ur ekologisk-, social-, miljö- och etisk
synpunkt. Resurser ska i möjligaste mån användas effektivt och där det är möjligt
ska förnyelsebara energikällor användas. Vi tar även hänsyn till ekologiskt
fotavtryck.
Scouterna vill också uppmana medlemmar, ideellt aktiva, styrelse och personal att
aktivt ta till sig kunskap inom hållbarhetsområdet för att därigenom tillägna sig en
genomtänkt och reflekterad syn på hållbar utveckling och miljö som används i
verksamheten. Scouterna vill verka för att minska vår negativa miljöpåverkan",
samt
att krav på Trygga möten utbildade ledare ska bli en policy.
Stämman beslutar även
att avslå förslag 11.4.10, att i punkt B4 Alkohol och narkotika, stryka satsen ",där
medlemmar under 18 deltar,".
Reservationer:
”Alba Stjärnkvist (38) och Rebecca Fröling (37) reserverar sig för beslutet att avslå
tilläggsyrkandet att stryka meningen ”där medlemmar under 18 år deltar”, dvs
11.4.10 under 11.4. proposition 4”
”Ombud nr 216, 217, 218, 456 reserverar sig mot beslutet på punkt § 11.4.10”
”Ombud nr 1 som representerar Vallentuna Scoutkår av NSF reserverar sig ifrån
beslutet om förslag 11.4.10 där det beslutades att inte stryka satsen ”där
medlemmar under 18 deltar”.”
”Ombud 67 reserverar sig mot beslutet på punkt § 11.4.10”
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”Reservation mot beslutet § 11.4.10
Ombud 228 Bodil Hansen
Ombud 227 Rasmus Lindberg
Ombud 229 Maria Uhlin
Ombud 24 Anton Fredriksson
Ombud 23 Sigbritt Andersson
Ombud 354 Björn Rosén
Ombud 415 Barbro Lönnehed”
”Jag reserverar mig mot avslaget av förslag §11.4.10 med kommentaren att
Narkotika & Alkohol skall oavsett ålder vara förbjudet inom scouterna. Detta för
att säkerställa en trygg miljö för alla.
Anton Engströmombud 277
Micael Andreasson

ombud 278

Magnus Bernhadson

ombud 279

Niclas Persson

ombud 82”

”Aron Widforss, Ansgarsförsamlingens Ungdom i Västerås
Louise Seregard, Scoutkåren Vikingarna
Reserverar sig emot stämmans beslut att inte stryka satsen ”där medlemmar under
18 deltar” i punkt B4 Alkohol och Narkotika i Scouternas policydokument”
”Reservation proposition 4 Förslag §11.4.10
Det är en självklarhet att vi i scoutsammanhang ej använder alkohol och
narkotika.
Gunvor Påsse, Hunnebergs Scoutkår
Annalena Levin, Hunnebergs Scoutkår
Sandra Dauksz, KFUM Uddevalla
Tony Wingqvist, KFUM Uddevalla
Jan Norberg, Henåns Scoutkår
Johanna Gustafsson, Hunnebergs Scoutkår”
”Med anledning av att ändringsförslag § 11.4.10 att i punkt B4 Alkohol och
narkotika stryka satsen ”där medlemmar under 18 ej deltar” ej gick igenom vill
följande ombud reservera sig mot detta beslut
Göran Arvidsson

352

Simon Thörn

46

14

Felix Jeppsson

224

Evelina Dahlsten

6

Jesper Gustafsson

225

David Hallberg Jönsson

5

Ellen Holm

185

Elin Wilhelmsson

422”

”Ombud 357 reserverar sig i fråga om beslut 11.4.10”
”Ombud 252 Johan Persson
Ombud 353 Olof Hansen
Ombud 355 Linn Jansson
Ombud 210 Erik Norberg
Önskar reservera sig mot beslutet att inte stryka 18 årsgränsen i alkoholpolicyn”

11.5

Behandling av proposition 5: Arbetsbeskrivning för Scouternas valberedning
Röstlängden justeras till 452 röstberättigade ombud.
Styrelsen föreslår stämman
att fastställa arbetsinstruktion för Scouternas valberedning.
Styrelsen jämkar sig med 11.5.5

Beslut

Stämman beslutar
att bifalla propositionen med följande ändring:
att ändra i "Styrelsens sammansättning" slutet av första stycket till "...aktivt
scoutarbete, Scouternas ideologi och samverkansorganisationerna."

11.6

Behandling av proposition 6: Arbetsinstruktioner för Scouternas verksamhetsrevisorer
Styrelsen föreslår stämman

att fastställa arbetsinstruktion för Scouternas verksamhetsrevisorer.
Beslut

Stämman beslutar
att fastställa arbetsinstruktionen
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Behandling av motioner

Behandling av motioner och tillhörande förslag som inkommit under
påverkanstorget.

12.1

Behandling av motion 1: Förtjänstmärken

Motionären föreslår stämman
att det inrättas 30, 40, 50, 60, 70 års förtjänstmärken så det finns något för de
ledare som blir kvar i Scoutrörelsen och är aktiva även efter 25 år som ledare
vilket det är många som är.
Fristående förslag från påverkanstorget:
att inrätta förtjänstmärken för 1 och 3 års ledarinsatser, som ett komplement till
dagens förtjänstmärken, för att uppmärksamma och uppmuntra nya ledare.

Beslut

Stämman beslutar
att avslå motionen, samt
att avslå fristående förslag.

12.2

Behandling av motion 2: Familjemedlemskap

Motionären föreslår, efter jämkning med annat förslag, stämman
att uppdra åt styrelsen att göra en utförligare utredning om vad eventuellt
familjemedlemskap på nationell nivå skulle ha för konsekvenser samt
att denna utredning publiceras i god tid före nästa stämma.

Beslut

Stämman beslutar
att avslå motionen.

12.3

Behandling av motion 3: Trygga Möten-utbildade ledare – ett krav
Motionären föreslår stämman

att Trygga Möten-utbildning skall vara obligatoriskt för att få vara ledare i
Scouterna,
att kursbeviset för Trygga möten skall visas för kårordföranden samt
att varje ledare skall genomföra kursen på nytt var tredje år.
Tilläggsförslag från påverkanstorget:
att ändra tredje att-satsen från vart tredje år till vart femte år.
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Beslut

Stämman beslutar
att bifalla motionen med följande tillägg och ändringar:
att Trygga Möten-utbildning skall vara obligatoriskt för att få vara ledare i
Scouterna,
att varje ledare skall genomföra kursen på nytt var tredje år,
att uppdra åt styrelsen att definiera vem som räknas som ledare med krav att ha
deltagit i utbildningen,
att uppdra åt styrelsen att ta fram stöd åt kårer/kårordförande för att hantera den
administrativa uppgiften att kontrollera ledares deltagande i utbildningen samt
att ålägga att varje kår skall arbeta med Trygga Möten samt ta beslut i vilken form
detta skall göras inom kåren.

12.4

Behandling av motion 4: Scoutdräkten

Motionären föreslår stämman
att det i dräktordningen skrivs in en rekommendation att till scoutskjortan bärs
mörka byxor/kjol.

Beslut

Stämman beslutar
att avslå motionen.

12.5

Behandling av motion 5: Samverkansavtal KFUK-KFUMs scoutförbund
Motionären föreslår stämman
att
1. Avtalet ses inte som ett formellt bindande dokument utan som en
viljeinriktning.
2. Avtalstexten bearbetas med koncentration på huvudprinciper samt att
detaljfrågor löses i särskild ordning inom ramen för de principer som
överenskoms.
3. Formerna för KFUM Sverige med tillhörande föreningar och förbund att
anordna och bedriva scoutverksamhet utformas med utgångspunkt i att främja
scoutverksamhet utan organisatoriska låsningar.
4. I avtalet är medlemsbegrepp och frågor om medlemsregister otydligt och
ofullständigt reglerade. Statsbidragsreglerna ställer inte längre krav på centrala
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medlemsregister. Dessa frågor gås igenom i särskild ordning.
5. Vad som anges i avtalet om statsbidrag (särskilt i ett övergångsskede)
överensstämmer inte med de nya statsbidragsreglerna. Denna fråga utreds och
klargörs i särskild ordning. Eventuella överenskommelser med Ungdomsstyrelsen
ska vara skriftliga och tillgängliga för berörda inom organisationerna.
6. KFUK-KFUMs scoutförbund har en egen distriktsorganisation. Riktmärket
bör vara att den ingår i/samordnas med motsvarigheten i en ny organisation.
Formerna för detta är ofullständigt beredda i avtalet, bl.a. med orealistiska
tidsangivelser. Effekterna av bidragsregler (särskilt landstingens sinsemellan olika
system) är inte analyserade. Framtida organisationsformer ses över i särskild
ordning där distriktsrepresentanter ingår.
7. KFUM Sverige med scoutkårer, scoutförbund och övriga berörda
organisatoriska delar bereds tillfälle att yttra sig över ett bearbetat avtalsförslag
innan det slutligt antas.

Beslut

Stämman beslutar
att avslå motionen.

12.6

Behandling av motion 6: Regioner, kretsar och skeppslag
Motionären föreslår stämman

att stadgarna för region, krets och skeppslag enligt ovan (se bilaga, sekreterarens
anm.) och så som de även formuleras i Svenska Scoutförbundets stadgar införs i
de för Scouternas Riksorganisation föreslagna stadgarna.

Beslut

Stämman beslutar
att avslå motionen.

12.7

Behandling av motion 7: Verklighetsanknytning av styrelsemedlemmar
Motionären föreslår stämman

att Scouterna antar en policy om att samtliga styrelseledamöter skall ha band till
scoutverksamheten på lokalnivå,
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att denna policy lyder:
Samtliga av Scouternas stämma valda styrelseledamöter samt valberedare, bör ha
varit aktiva ledare på avdelningsnivå minst ett helt år under de senaste fem åren.
Beslut

Stämman beslutar
att avslå motionen.

12.8

Behandling av motion 8: Utmanarscoutorganisation
Motionären föreslår stämman

att ge i uppdrag till Scouternas styrelse att undersöka och ta fram underlag för hur
en rikstäckande utmanarscoutorganisation skulle kunna se ut och fungera,
att ge i uppdrag till Scouternas styrelse att till nästa stämma ta fram ett förslag för
hur organisationen skulle fungera och sättas igång, alternativt att Scouternas
styrelse finner att man har ett lämpligare sätt att starta upp organisationen och då
gör det på detta sätt. Om styrelsen väljer alternativ två ska detta bekräftas av
nästföljande stämma.

Beslut

Stämma beslutar
att ge i uppdrag till Scouternas styrelse att undersöka och ta fram underlag för hur
en rikstäckande nationell utmanar- respektive roverscoutorganisation skulle kunna
se ut och fungera,
att ge i uppdrag till Scouternas styrelse att till nästa stämma ta fram ett förslag för
hur nationell utmanar- resp. roverscoutorganisation skulle kunna fungera och
sättas igång,
att ge i uppdrag åt styrelsen att, om de finner de lämpligt, starta upp en nationell
utmanar- resp. roverscoutorganisation innan nästa stämma. I så fall ska det
bekräftas av nästa stämma,
att lägga till att Scouterna tar tillvara på de erfarenheter och kunskaper som finns i
befintliga nationella och regionala utmanar- och/eller roverscoutorganisationer
när man fortsätter utforma utmanar- och roverscoutverksamheten, samt
att utredningsgruppen skall bestå av en majoritet utmanar- och roverscouter, med
representanter från båda åldersgrupperna.
Reservationer:
”Ombud 260, Fabian Östman, reserverar sig mot beslutet att bifalla motion 8”
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12.9

Behandling av motion 9: Extra möte Scouternas stämma 2013
Motionären föreslår stämman

att Scouternas styrelse får i uppdrag att anordna ett extra möte med Scouternas
stämma 2013, samt
att denna extrastämma får samma besluts- och motionsrättigheter som en
ordinarie stämma.
Fristående förslag från påverkanstorget:
att det vid kommande stämmor arbetas med ett utjämningssystem avseende alla
kostnader ett ombud har såsom resa, lägsta-nivå på boende, mat och
ombudsavgift,
att kostnaderna för scouternas stämma (både den extra som avses i motionen och
kommande) skall ingå i medlemsavgiften och inte belasta den enskilda kåren, samt
att styrelsen aktivt jobbar med att få ner omkostnader och deltagaravgifter för
stämman.

Beslut

Stämman beslutar
att avslå motionen, samt
att styrelsen aktivt jobbar med att få ner omkostnader och deltagaravgifter för
stämman.

12.10

Behandling av motion 10: SM i scoutfemkamp

Motionären föreslår, efter jämkning med annat förslag, stämman
att SM i scoutfemkamp blir ett nationellt arrangemang under Scouterna.

Beslut

Stämman beslutar
att avslå motionen.

12.11

Behandling av motion 11: Stadgeändring

Motionären föreslår stämman
att stadgarnas § 3.1, andra stycket första meningen ändras till (ändrad text i fetstil):
44 Förutsättningen är att organisationen är demokratiskt uppbyggd, partipolitiskt
obunden samt delar grundläggande värderingar med Scouterna, i enlighet med
§§ 1.2 – 1.5.
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Beslut

Stämman beslutar
att avslå motionen.

12.12

Behandling av motion 12: Tydlighet i skillnaden mellan stödstruktur och gemensamt arbete
Motionären föreslår stämman:

att den budget som tas fram för Scouternas riksorganisation är tydligt uppdelad
vad gäller vad som är gemensamt arbete för alla scouter och vad som är
stödarbete för de direktanslutna scouterna, samt hur dessa två
verksamhetsområden finansieras,
att Scouternas riksorganisation arbetar fram ett sätt att göra det tydligt vilka
projekt och arbetsgrupper som riktar sej till alla Sveriges scouter, och vilka som är
riktade till att leverera stöd åt enbart de direktanslutna scouterna, samt
att Scouternas riksorganisation till nästa årsmöte utreder möjligheterna att ha en
mötesordning som möjliggör att beslut som enbart gäller stöd till direktanslutna
scouter separeras från besluten som gäller samtliga scouter.
Tilläggsförslag från påverkanstorget:
att omformulera första att-satsen till, med ändrad text [inom klammer]:
”Att [från och med nästa scoutstämma skall] den budget som tas fram för
Scouternas riksorganisation [vara] tydligt uppdelad vad gäller vad som är
gemensamt arbete för alla scouter och vad som är stödarbete för de
direktanslutna scouterna, samt hur dessa två verksamhetsområden finansieras.”

Beslut

Stämman beslutar
att från och med nästa scoutstämma skall den budget som tas fram för
Scouternas riksorganisation vara tydligt uppdelad vad gäller vad som är
gemensamt arbete för alla scouter och vad som är stödarbete för de
direktanslutna scouterna, samt hur dessa två verksamhetsområden finansieras,
samt
att Scouternas riksorganisation arbetar fram ett sätt att göra det tydligt vilka
projekt och arbetsgrupper som riktar sej till alla Sveriges scouter, och vilka som är
riktade till att leverera stöd åt enbart de direktanslutna scouterna.
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12.13

Behandling av motion 13: Namnet på Scouternas Riksorganisation

Motionären föreslår, efter jämkning med annat förslag, stämman:
att tidigare beslut om att i kommunikationen (främst) använda beteckningen
”Scouterna” ska stå fast.
att organisationens formella namn ska ändras till ”Scouterna i Sverige”.
att namnet internationellt ska översättas till ”The Guides and Scouts of Sweden”.

Beslut

Stämman beslutar
att tidigare beslut om att i kommunikationen (främst) använda beteckningen
”Scouterna” ska stå fast, samt
att namnet internationellt ska översättas till ”The Guides and Scouts of Sweden”.

12.14

Behandling av motion 14: Öppenhet inom Scouterna
Motionären föreslår stämman

att arbetsgrupper ska få arbeta öppet och dela med sig av sin information och
frågor, samt
att alla dokument som skapas inom arbetsgrupper ska få spridas.
Fristående förslag från påverkanstorget:
att bifalla första att-satsen och avslag på den andra att-satsen.

Beslut

Stämman beslutar
att avslå motionen.

12.15

Behandling av motion 15: Regler och rutiner kring upphandlingar och inköp
Motionären föreslår stämman

att Scouterna under 2013 utformar rutiner för sin upphandling [av saker som
kostar mer än 50 000 kronor under ett år],
att rutinerna tas fram av en arbetsgrupp med erfarenhet av att göra
upphandlingar,
att rutinerna presenteras för medlemmarna under 2013, samt
att när Scouterna väljer ett anbud införs en karantäntid innan avtals skrivs där alla
uppgifter kring upphandlingen läggs ut publikt.
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Beslut

Stämman beslutar
att Scouterna under 2013 utformar rutiner för sin upphandling [av saker som
kostar mer än 50 000 kronor under ett år],
att rutinerna tas fram av en arbetsgrupp med erfarenhet av att göra
upphandlingar, samt
att rutinerna presenteras för medlemmarna under 2013.
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13.1

Beslut

Rapporter

Behandling av rapporter, vilka funnits för diskussion på påverkanstorget.

Rapport 1: Scouternas Ledarskapsakademi

Stämman beslutar
att godkänna och tacka för rapporten.

13.2

Beslut

Rapport 2: Oberoende utredning om Kjesäters folkhögskola

Stämman beslutar
att godkänna och tacka för rapporten, samt
att uppdra åt Scouternas styrelse att ta med rapportens slutsatser i det fortsatta
arbetet med Scouternas förvaltning och ekonomistyrning.

13.3

Beslut

Rapport 3: Kjesäterstiftelsen och Scouternas folkhögskola

Stämman beslutar
att godkänna och tacka för rapporten.

13.4

Rapport 4: Förvaltningsmötets sammansättning och stämmans placering i tid
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Beslut

Stämman beslutar
att godkänna och tacka för rapporten, samt
att Scouternas ordinarie stämma 2014, i enlighet med stadgarna, hålls före
november månads utgång, på plats som beslutas av styrelsen.

13.5

Beslut

Rapport 5: Ungdomsinflytande i Scouterna

Stämman beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
att uppdra åt styrelsen att fortsätta prioritera frågan, samt
att uppdra till styrelsen att genomföra en ordentlig undersökning som kartlägger
hur det ser ut med ungdomsinflytandet på kår-/distrikts- och nationell nivå.

13.6

Beslut

Rapport 6: Verksamhetsrevisorernas halvårsrapport

Stämman beslutar
att tacka för rapporten.
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Val av ordförande i Scouternas styrelse

Beslut

Stämman beslutar
att till ordförande välja
Josefine Larsson, Borås Scoutkår (NSF), nyval 2 år, och
Martin Björgell, Bunkeflo Scoutkår (KFUM), nyval 2 år.
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Val av övriga ledamöter i Scouternas styrelse
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Beslut

Stämman beslutar
att till International Commissioners välja
Thomas Frostberg, Johannelunds Scoutkår, nyval 2 år, och
Ida Sjöholm, Helsingborgs Scoutkår, nyval 2 år, samt
att till ledamöter välja
Lina Rudin, Torns Scoutkår (KFUM), nyval 2 år,
Lo Lagercrantz, Spånga Scoutkår, omval 2år,
Anders Ahlström, Norrtälje sjöscoutkår,omval 2 år,
Malin Amnefelt, Viksjö Scoutkår, nyval 2 år
Daniel Kåreda, Slottstadens Scoutkår, nyval 2 år.
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Val av revisorer

Fristående förslag från påverkanstorget:
att utöka antalet verksamhetsrevisorer till 3 personer.

Beslut

Stämman beslutar
att till verksamhetsrevisorer välja
Annika Andersson Johanneberg scoutkår, omval 2 år och
Erik Lindh, Uddevalla scoutkår, omval 2 år, samt
att bekräfta utsedda revisorerna
Thomas Lönnström, Auktoriserad revisor, Ernst & Young och
Svante Nylén, Auktoriserad revisor, Ernst & Young.
Stämman beslutar även
att avslå förslag 14.3.2; att utöka antalet verksamhetsrevisorer till 3 personer.
Reservationer:
”Ombud 120 reserverar sig i omröstningen 14.3.2”
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Val av ledamöter och suppleanter i förvaltningsmötet

Beslut

Stämman beslutar
att som ledamöter i förvaltningsmötet välja
Jesper Fjälling

Stockholm scoutdistrikt

Anna Gottfridsson

Göteborg Scoutdistrikt

Oscar Sundås

Dacke scoutdistrikt
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Johan Nilsson

Älvsborg Södra scoutdistrikt

Niclas Persson

Halland scoutdistrikt

Tobias Fransson

Skaraborg scoutdistrikt

Birgitta Andersson

Kulla scoutdistrikt

Inger Eriksson

Dalarnas scoutdistrikt

Sören Johansson

Västmanland scoutdistrikt

Anders Hellsing

Södermanlands scoutdistrikt

Sofi Jonsevall

Gästrike Scoutdistrikt

Kristina Ödling Halvarsson

Västerbotten-Ångermanlands scoutdistrikt

Stefan Lindberg

Norra Smålands scoutdistrikt

Emelie Göransson

Snapphane scoutdistrikt

Gunnar Lindblom

Folkunga scoutdistrikt

Sven Melkersson Älvsborg

Norra scoutdistrikt

Bo Ekfors

Bohus scoutkår / Göteborg scoutdistrikt

Mathilda Eriksson

Porthälla scoutkår / Göteborg scoutdistrikt

Henrik Sandén

Eslöv scoutkår / Södra Skåne scoutdistrikt

Jenny Insulander

Vällingby / Stockholm scoutdistrikt

Frida Söderling

Kärrtorp

Martin Persson

Glimåkra scoutkår / Snapphane scoutdistrikt

Carl Bjelksjö

Örnsbergs Scoutkår / Stockholm scoutdistrikt

Robbin Hellström

Huvudsta Scoutkår / Birka scoutdistrikt

Mikael Björnholm

NSF Linköping

Henrik Almén

Örnsbergs Scoutkår / Stockholm scoutdistrikt

Stefan Carlsson

S:t Örjan Borås / Älvsborg Södra scoutdistrikt

Pernilla Niemi

Scoutkåren Engelbrekt / Göteborg

scoutdistrikt
Saga Bergqvist

Gustav Vasa Breding / Stockholm scoutdistrikt

Anton Mannerfelt

SMU Linköping

David Schück

Örnsbergs Scoutkår / Stockholm scoutdistrikt

Fredrik Schück

Örnsbergs Scoutkår / Stockholm scoutdistrikt

Mathias Fridemark

Mälarscouterna / Stockholm scoutdistrikt

Tobias Renström

Näsby parks scoutkår

Ida Haag

SMU Abrahamsbergsskyrkan

Joel Jonsson

Centrumkyrkans ungdom SMU

Linus Ekman

SMU Lund

Ville Torgny

Landskrona scoutkår

Caroline Staf

SMU i gamla Uppsala
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Lars-Ingmar Ohlsson

Finn scoutkår

Anton Engström

KFUK/KFUM Göteborg

Magnus Bernhardsson

KFUK/KFUM Göteborg

Anna Åkesson

Torn scoutkår

AnnaLena Levin

Göta Älvdals scoutdisitrikt

Stina Alm

FA Jönköping

att som suppleanter i förvaltningsmötet välja
Sebastian Josefsson

Norra Smålands scoutdistrikt

Patrik Redgård

Staffanstorp

Maria Hansson

Ljungens sjöscoutkår

Andreas Levin

Trelleborg scoutkår

Thomas Bruno

Veberöd scoutkår

Ulf Klingnäs

Sisjö scoutkår

Anders Eriksson

NSF Solglimten Karlstad

Kerstin Aronsson

Vällingsby scoutkår / Stockholm scoutdistrikt

Martin Viberg

Backa Scoutkår / Göteborg

Andreas Nehlin

SMU Kristianstad

Jakob Lindahl

Eskilstuna sjöscoutkår

Emma Jatko Mührer

Södermalms scoutkår / Stockholm scoutdistrikt

Johan Svenson Tomap
Sandra Danksz

KFUM Uddevalla

Gunnar Påsse

Hunnebergs KFUM scoutkår

Jenny Hermansson

Göta Älvdals scoutdistrikt

Tony Winqvist

Göta Älvdals scoutdistrikt

Daniel Berglund

Tyringe

Martin Sandén

Eslöv scoutkår / Södra Skåne scoutdistrikt

Carl Berggren

Landskrona NSF

Tua Hallström

SMU Leksand

Lina Ekfors

Kode scoutkår / Göteborg scoutdistrikt
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Val av sammankallande och övriga ledamöter i Scouternas valberedning

Beslut

Stämman beslutar
att som sammankallade välja
Roger Gusthage, Göteborgs sjöscoutkår, samt
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att som ledamöter välja
Johan Arenius, Immanuelskyrkan SMU, nyval 2 år
Tobias Hedlund, Haga scoutkår, omval 2 år
Jennie Swärd, Vässarö scoutkår, omval 2 år
Sig-Britt Andersson, Stora Levene scoutkår NSF, nyval 2 år
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Övriga ärenden

20

Scouternas stämma avslutas

Inga övriga ärenden har anmälts

Nyvalda ordförandena Martin Björgell och Josefine Larsson håller ett tal om
framtiden och tackar för förtroendet. Därefter förklarar de Scouternas stämma
Demokratijamboree 2012 avslutad.

Bilagor
1. Stämmans handlingar, inklusive propositioner, motioner och rapporter
2. Beslutsunderlag från påverkanstorg
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Justering
Vid protokollet

Mötesordförande

Marianne Steneroth Sillén

Johan Krabb

Johan Tovetjärn

Nina Fleck

Justerare

Emma Frisell

Datum och ort

Elisa Dahlqvist

Datum och ort
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