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Västra scoutdistriktet   Distriktsårsmöte  sid 1 (4) 

§§ 1-24      

 

Maria Uhlin, DO, öppnade mötet och Timmersdalas KO, Gunnel Johansson 

hälsade välkommen till Skövde. 

Därefter höll Klas Sandell, scout och professor med forskningsinriktning 

mot friluftslivets framväxt och dess samspel med landskapsperspektiv, 

allemansrätt, samhällsutveckling och miljöengagemang ett föredrag under 

temat  "Scoutings friluftsliv – dags för omtag.  

§ 1 

Mötets öppnande 

 

Totalt var 36 av 58 berättigade ombud på plats. 11 kårer av 20 möjliga var 

närvarande.   

Beslöt att  

 fastställa röstlängden till 36 röster. 

§ 2 

Röstlängd 

 

Enligt förbundets normalstadgar, § 23, för distrikt skall kallelse vara 

utfärdad senast en månad före distriktsårsmötet. Kallelse gick ut, via mail, 

den 14/1 till kårerna och alla distriktets medlemmar över 17 år.  

Beslöt att  
fastställa att årsmötet är behörigen utlyst.  

§ 3 

Fastställande av mötes behöriga 

utlysning 

 

Beslöt att 

fastställa föreliggande dagordning. 

§ 4 

 Fastställande av dagordning 

 

Monica Uhlin, valberedningen, föredrog valberedningens förslag till 

presidium. 

Beslöt att 

till mötesordförande välja Anders Ödman 

till mötessekreterare välja Sigbritt Andersson 

till röstkontrollanter välja Sven Andersson, Anna-Lena Holm 

till protokolljusterare välja Sven Andersson, Anna-Lena Holm 

§ 5 

Val av presidium 

 

 

 

 

Anders Ödman föredrog distriktets verksamhetsberättelse. 

Beslöt att  

lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna, med tillägget att Johanna 

Larsson är med i Liv@2015:s programgrupp. 

Bilaga 1. 

§ 6 

Verksamhetsberättelse 

 

 

Marie ”Mia” Södergren föredrog den ekonomiska berättelsen. 

Beslöt att 

godkänna den ekonomiska berättelsen. 

§ 7 

 Ekonomisk berättelse 

 

Ingvar Johansson, revisor, föredrog revisionsberättelsen. 

Beslöt att 
lägga revisionsberättelsen för 2014 till handlingarna. 

 

Diskussion följde angående Ingvars förslag att tillgångarna i God Fond ska 

§ 8 

 Revisorernas berättelse  
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Västra scoutdistriktet   Distriktsårsmöte  sid 2 (4) 

§§ 1-24      

anges i anskaffningsvärde istället för nominellt värde, som görs nu. 

Beslöt att 
behålla nuvarande redovisningsprincip.  

Uppdra åt styrelsen att, under hösten, kalla till ett möte med styrelsen och 

kårerna, där det diskuteras ekonomi och vad vi vill med distriktet i 

framtiden. 

Ge distriktsordförande i uppdrag att, om möjligt, sammankalla till ett möte 

där det diskuteras motioner, arbetsplan mm till årets FM. 

 

Mia Södergren föredrog resultat- och balansräkningen. 

 

Beslöt att 

godkänna resultat- och balansräkningen och fastställa balansräkningen per 

31 december 2014, omslutande 3 485 058,65 i enlighet med revisorernas 

förslag. 

§ 9 

 Balansräkning 

 

Beslöt att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

§ 10 

Ansvarsfrihet 

 

Mia Södergren föredrog styrelsens förslag angående resesubvention till 

Liv@2015. 

Beslöt att 
anta styrelsens förslag att distriktet ersätter kårerna för deltagarnas 

samordnade resor, till och från lägerplatsen. Kårerna ansvarar själva för att 

samordna inom kåren och vid behov och möjlighet med närliggande kårer. 

Ersättningen, i form av kostnadstäckning, betalas ut efter ansökan från 

kåren. 

Eva-Lotta Persson föredrog styrelsens förslag till Inriktningsdokument för 

2015.  

Beslöt att  
anta styrelsens förslag till Inriktningsdokument för 2015. Bilaga 2. 

 

Maria Uhlin föredrog arrangemangsplanen som tillkom på distriktsrådet i 

Skövde den 11 januari 2015. 

Beslöt att  
anta föreslagen arrangemangsplan för 2015. Bilaga 3. 

§ 11 

Styrelsens förslag 

Resesubvention Liv@2015 

 

 

 

 

 

 

Inriktningsdokument 

 

 

 

Arrangemangsplan 2015 

 

 

Mija Gustafsson föredrog styrelsens förslag till Arbetsplan för 2015. 

Beslöt att  
anta föreslagen arbetsplan för 2015. Bilaga 4. 

Förslag kom från Eva Kilnäs att distriktet skulle öppna en Facebookgrupp. 

Beslöt att  
uppdra åt styrelsen att se över hur vi kommunicerar via sociala medier. 

§ 12 

Arbetsplan 2015 

 

 

Beslöt att 

inte ta ut någon distriktsavgift för 2015. 

§ 13 

Årsavgift 2015 

 

Beslöt att 

inga arvoden ska utgå 

§ 14 

Ersättningar 
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Västra scoutdistriktet   Distriktsårsmöte  sid 3 (4) 

§§ 1-24      

samt att ersättningar med kostnadstäckning utgår vid uppdrag som beslutats 

av distriktsstyrelsen. 

 

Resan till Liv@2015 diskuterades och mötet konstaterade att kostnaden kan 

bli något högre än angivna summan i budgeten. 

Beslöt att 

anta av styrelsen föreslagen budget för 2015. Bilaga 5. 

§ 15 

Budget 2015 

 

Beslöt att 

välja sex ledamöter till distriktsstyrelsen och noll suppleanter. 

§ 16 

Antal ledamöter och eventuella 

suppleanter i distriktsstyrelsen 

 

Monica Uhlin, valberedningen, föredrog valberedningens förslag. 

Beslöt att 

till ordförande välja Sven Nilsson 1 år  nyval  nyval omval 

till sekreterare välja Susanne Andersson 2 år  nyval nyval  

till kassör välja  Carl Persson 2 år  omval omval 

till ledamot välja  Marie ”Mia” Södergren 2 år  omval omval 

till ledamot välja  Andreas Johansson 1 år  nyval nyval 

Vald på två år, 2014  

Vice ordförande  Eva-Lotta Persson     

§ 17 

Distriktsstyrelse 

 

Monica Uhlin, valberedningen, föredrog valberedningens förslag. 

Beslöt att 

till ordinarie revisorer välja 

Anders Ödman 2 år omval 

Vald på två år, 2014 

Ingvar Johansson 1 år 

Beslöt att  

till revisorsersättare välja 

Rolf Carlsson  1 år omval 

Claes Uhlin 1 år omval 

§ 18 

Revisorer med två suppleanter 

 

Susanne Andersson, valberedningen, föredrog valberedningens förslag. 

Beslöt att 

till ordinarie valberedning välja 

Ing-Britt Lindblad  sammankallande 

Nisse Karlsson 

Sofie Linde 

§ 19 

Valberedning 

 

Beslöt att  

välja Mija Gustafsson och Egon Frid som ombud till Länsnykterhets-

förbundets årsmöte i Vara. 

§ 20 

Ytterligare val 

 

Beslöt att 

§ 21 

Tid och plats för nästa årsmöte 
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Västra scoutdistriktet   Distriktsårsmöte  sid 4 (4) 

§§ 1-24      

Mötessekreterare  Justerare Justerare 

 

Sigbritt Andersson  Anna-Lena Holm Sven Andersson   

     

 

        

förlägga nästa årsmöte till Borås den 19/3 2016. 

 
Rolf Carlsson föredrog en skrivelse, angående Skatåsstugan, från IOGT-NTO-
distriktet i Göteborg. Skrivelsen handlade om en praktisk förändring av 
driftsansvaret. Detta skulle innebära att de fyra distrikten, vardera, går in med 
8 000 kronor/år. 
Beslöt att 
säga ja till beslutet under förutsättning att alla medlemmar i scoutdistriktet får 
tillgång till stugan. 
 
NSFs konsulenterna Elin Martinsson och Christian Ageland presenterade sig 
själva och sitt arbete. 

§ 22 

Övriga frågor 

 

 

 

 

Konsulenter 

 

Mia Södergren och Eva-Lotta Persson tackade avgående ordföranden Maria 

Uhlin, sekreteraren Sigbritt ”Sibban” Andersson och ledamoten Mija 

Gustafsson med personliga gåvor. 

§ 23 

Tack 

  

Anders Ödman lämnade klubban till Sven Nilsson, nyvald ordförande, som 

avslutade mötet.  

§ 24 

Avslutning 

 


