Kallelse till Scouternas stämma 2020
Välkommen till en rolig och utvecklande helg – där Sveriges scouter tillsammans kan
påverka Scouternas framtid!
Härmed kallas Scouternas kårer i enlighet med § 5.3 i Scouternas stadgar till stämma den 21-22
november i Västerås. Stämman är en del av arrangemanget Demokratijamboree som startar redan
fredagen den 20 november. De formella förhandlingarna kommer att pågå under lördagen och
söndagen, men hela helgen är fylld med workshops, diskussioner, utställning och annat roligt.

Projektgruppen för Demokratijamboree och Scouternas stämma 2020 följer noga
utvecklingen kring covid-19. Formen för Demokratijamboree och Scouternas stämma kan
komma att ändras. Slutgiltigt beslut om stämmans form tas 5 augusti och resultatet av
beslutet kommuniceras i anslutning till detta.

Alla scouter är är välkomna
Scouternas stämma består av ombud som företräder scoutkårer. Alla scoutkårer med minst fem
medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar.
Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Som kårens medlemsantal räknas i detta avseende
det totala antalet medlemmar per den 31 december föregående verksamhetsår (2019). Scoutkårer
som anslutits under året då stämman hålls har rätt att utse ett ombud oberoende av medlemsantal.
Mandatfördelning hittar ni här: www.scoutservice.se/mandatfordelning

Motioner, propositioner och handlingar
Alla medlemmar har rätt att lämna förslag, så kallade motioner, till Scouternas stämma. De röstar
sedan ombuden om på själva stämman! Motionerna skickas in via hemsidan, se
http://www.scoutservice.se/paverka-scouterna/demokratijamboree/, senast den 20 augusti 2020.
Behöver du hjälp med att skriva en motion kan du kontakta motionsstod@scouterna.se för stöd och
hjälp.
Scouternas styrelse kommer också att lägga förslag, som kallas propositioner. Inskickade motioner
och propositioner bildar tillsammans med till exempel årsredovisning och valberedningens förslag
stämmans handlingar. De kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast 20 september 2020.

Scouterna | Post: Box 42034, 126 12 Stockholm | Besök: Instrumentvägen 19, Hägersten
Telefon växel: + 46 8 568 432 00 | scouterna.se

Utkast till verksamhetsplan för perioden 2020-2021 kommer att finnas tillgängligt på hemsidan för
feedback under sommaren 2020.

Överlåtelse av ombudskap
Scouternas stämma består av ombud som företräder sin scoutkår/scoutförening. Om ingen från
scoutkåren kan delta på stämman, kan ni välja att överlåta ombudsskapet till ett distrikt, en annan
kår/scoutförening eller till en samverkansorganisation. Överlåtelsen sker genom ett webbformulär
som finns på http://www.scoutservice.se/demokratijamboree/ under fliken ”Överlåtelse av
ombudskap”. Överlåtelsen ska vara inskickad senast den 5 oktober 2020.

Deltagaravgift
Att delta som ombud i de demokratiska delarna av mötet, är kostnadsfritt. För mat och
kringaktiviteter betalar du som är under 26 år 650 kronor. Du som är 26 år eller äldre betalar 850
kronor. Då ingår samtliga aktiviteter och måltider på lördag och söndag. Kostnader för resa, boende
och frukost ingår inte i avgiften. Samma priser gäller även för dig som deltar utan att vara ombud.
Läs mer om deltagaravgifter på http://www.scoutservice.se/paverkascouterna/demokratijamboree/faq/

Anmälan
Anmälan till Demokratijamboree och Scouternas stämma 2020 kommer att öppna efter sommaren.

Utställare?
Under helgen kommer vi ha en utställning med information om olika delar av Scouternas
verksamhet. Vill du delta i utställningen? Läs mer på http://www.scoutservice.se/utstallning/

Mer info
All information kommer att uppdateras löpande på hemsidan:
http://www.scoutservice.se/demokratijamboree/
Där hittar du redan nu FAQ, information om att bli funktionär och att skriva motioner. Här kommer
även handlingarna att publiceras i september. Mer information kring föreslagen mötesform kommer
att kommuniceras framöver.
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Varmt välkomna till vår stämma!
Scouternas styrelse 2020-05-18
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