Kallelse till Scouternas stämma 2018
Härmed kallas Scouternas medlemmar i enlighet med § 5.3 i Scouternas stadgar till stämma den 1011 november 2018 i Karlstad. Stämman är en del av arrangemanget Demokratijamboree som startar
redan fredagen den 9 november. De formella förhandlingarna kommer att pågå under lördagen och
söndagen.

Alla scouter är välkomna
Alla scouter är välkomna att delta i mötet. Varje scoutkår som är ansluten till Scouterna och har
godkända stadgar har en röst på stämman. Scoutkårer med över 100 medlemmar har ytterligare en
röst per påbörjat 100-tal. Kårens medlemsantal räknas utifrån de medlemmar som 31 december 2017
fanns upptagna i medlemsregistret hos Scouterna eller en samverkansorganisation.

Mer info

All information kommer att uppdateras löpande på hemsidan: scoutservice.se/demokratijamboree
Här kommer även handlingarna att distribueras.

Motioner, propositioner och handlingar
Alla medlemmar har rätt att lämna förslag, så kallade motioner till Scouternas stämma. Motioner
skickas in via hemsidan, se scoutservice.se/demokratijamboree senast den 10 augusti 2018.
Scouternas styrelse kommer också att lägga förslag till beslut om olika frågor, dessa kallas
propositioner. Tillsammans utgör motioner och propositioner det som kallas handlingar.
Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast den 10 september 2018.
Utkastet till verksamhetsplan för perioden 2019-2020 kommer att finnas tillgängligt på hemsidan för
feedback under sommaren 2018.

Överlåtelse av ombudskap

Scouternas stämma består av ombud som företräder sin scoutkår/scoutförening. Kåren kan också
välja att överlåta sitt ombudskap till ett distrikt, en annan kår/scoutförening eller till en
samverkansorganisation. Överlåtelsen sker genom ett webbformulär som finns på
scoutservice.se/demokratijamboree under fliken ombud och senast den 10 oktober 2018 ska
överlåtelsen vara inskickad.

Deltagaravgift

Att delta som ombud, i de demokratiska delarna av mötet, är kostnadsfritt. För mat och
kringaktiviteter betalar du som är under 26 år 600 kronor, du som är 26 år eller äldre betalar 750
kronor. Då ingår samtliga aktiviteter och måltider på lördagen och söndagen. Kostnader för resa,
boende och frukost ingår inte i avgiften.

Anmälan
Du anmäler dig till stämman via hemsidan scoutservice.se/demokratijamboree. Där kommer
information om mötet att uppdateras löpande. Där kan du också läsa om andra deltagarmöjligheter.
Varmt välkomna till vår stämma!
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