Västra scoutdistriktet
Distriktsårsmöte 2016
Protokoll sid 1(3)
Sven Nilsson, DO, öppnade mötet och Borås KO, Clas Uhlin hälsade välkommen till
Borås.
Våra gäster FO Fredrik Torberger och verksamhetsutvecklare Christian Ageland och
Elin Martinsson informerade om några av förbundets kommande arrangemang.
Därefter bordlades mötet för lunch.

§ 1 Mötets öppnande

Totalt var 31 av 57 berättigade ombud på plats + en föredragande revisor
8 kårer av 20 närvarade.

§ 2 Röstlängd

Beslöt att
fastställa röstlängden till 32 röster.
Enligt förbundets normalstadgar, § 23, för distrikt skall kallelse vara utfärdad senast
två månader före distriktsårsmötet. Kallelse gick ut, via mail, den 22/12 till kårerna
och alla distriktets medlemmar över 17 år.

§ 3 Fastställande av mötets
behöriga utlysning

Beslöt att
fastställa att årsmötet är behörigen utlyst.
Beslöt att
fastställa föreliggande dagordning.

§ 4 Fastställande av
dagordning

Ing-Britt Lindblad, valberedningen, föredrog valberedningens förslag till presidium.

§ 5 Val av presidium

Beslöt att
till mötesordförande välja
Anders Ödman
till mötessekreterare välja
Eva Kilnäs
till röstkontrollanter tillika protokolljusterare välja
Peter Hultqvist, Gunilla Carlsson
Anders Ödman föredrog distriktets verksamhetsberättelse.

§ 6 Verksamhetsberättelse

Beslöt att
lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Carl ”Calle” Persson föredrog den ekonomiska berättelsen.

§ 7 Ekonomisk berättelse

Beslöt att
godkänna den ekonomiska berättelsen.
Anders Ödman, revisor, föredrog revisionsberättelsen.

§ 8 Revisorernas berättelse

Beslöt att
lägga revisionsberättelsen för 2015 till handlingarna.
Beslöt att
godkänna resultat- och balansräkningen och fastställa balansräkningen per
31 december 2015, omslutande 3 433 719,86 i enlighet med revisorernas förslag.

§ 9 Balansräkning

Beslöt att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 10 Ansvarsfrihet

Inga motioner har inkommit

§ 11 Motioner

Beslöts att ta punkten distriktets inriktningsdokument före arbetsplanen.
Eva-Lotta Persson föredrog styrelsens förslag till Inriktningsdokument för 2016.
Gunilla Carlsson föreslog att justera konsulenter till verksamhetsutvecklare.
Gunnel Johansson föreslog att lägga till punkten
"Alla utskick som görs av distriktet ska också publiceras på hemsidan"
Rolf Carlsson föreslog att texten "När nya kårer/avdelningar startas upp av

§ 12 Styrelsens förslag
Inriktningsdokument
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konsulenter behövs en dialog med distriktet och den närliggande kåren, så att …"
ska ändras till "Inför uppstart av nya kårer /avdelningar skall en dialog med distriktet
och den närliggande kåren föras, så att….” "
Beslöt att
anta styrelsens förslag till Inriktningsdokument för 2016 med ovanstående ändringar
och tillägg

forts § 12 Styrelsens förslag
Inriktningsdokument

Eva-Lotta Persson föredrog arbetsplanen.
Konsulenter justeras till verksamhetsutvecklare
Gunilla Carlsson föreslog att under punkten julbord ändra meningen "alla
medlemmar" till "alla ledare, roverscouter och utmanare".
Rolf Carlsson föreslog att lägga till en punkt sist i dokumentet "Följa och uppmuntra
till nybildning inom distriktets geografiska område"

§ 13 Arbetsplan 2016

Beslöt att
anta styrelsens förslag till Arbetsplan för 2016 med ovanstående ändringar och
tillägg
Anders Ödman föredrog arrangemangsplanen.
Arrangörerna gjorde reklam för sina arrangemang.
Cluedohajk ändrar namn till West Side Story. Arrangörer: Nisse Karlsson, Peter
Hultqvist, David Nilsson och Jonatan Lawrence.
Norporeen: Plats Ekehagens forntidsby, Åsarp Arrangör: Ingvar Johansson och
Mia Södergren.
Resekostnad Bunge Jump: Gunnel Johansson föreslog att distriktet skulle bidra med
pengar till resekostnad. Efter diskussioner läggs till att distriktet bidrar med
200:-/scout för de scouter som deltar i den gemensamma resan. Förslag på
bussindelning Jonsered/Mölnlycke/Gbg, Reftele/Varberg, Skaraborg.
Distriktstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna för förträff inför
förbundsråd och demokratijamboreen.
Fångarna på fortet i oktober ändrar namn till Upptäckardag. Övernattning för dem
som vill. Plats Finnsjögården, Mölnlycke.
Inspirationshelgen ändras till inspirationsdag (22/10) Arrangör: Gunnel Johansson
och Sara Karlsson.
Leda avdelning är en kurs på två helger och kommer att arrangeras i Scouternas regi
med Sibban och Gunnel som kursledare 8-9/10 samt 10-11/12, men stryks från
distriktets arrangemangsplan.
Mölnlycke föreslog att vi skulle lägga in en skidresa 3-5 mars 2017. Arrangör:
Jonatan Wedberg Kilnäs, Lina Lajimi, Mia Södergren & Eva Kilnäs.
Distriktsårsmöte: 11 mars i Stora Levene
Beslöt att
anta föreslagen arrangemangsplan för 2016 med ovanstående ändringar och tillägg.

§ 14
Arrangemangsplan 2016

Mötet ajourneras för kaffe
Carl "Calle" Persson föredrog budgeten. Efter beslutet i arrangemangsplanen läggs
till en post med 30000:- för resa till Bunge Jump. Det budgeterade underskottet blir
då 90000:-.
Arrangemangsnamnen ändras enl. beslut under arrangemangsplanen.
Beslöt att
anta av styrelsen föreslagen budget för 2016 med ovanstående ändringar.

§ 15 Budget 2016

Beslöt att
inte ta ut någon distriktsavgift för 2016.

§ 16 Årsavgift 2016
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Beslöt att
inga arvoden ska utgå samt att ersättningar med kostnadstäckning utgår vid uppdrag
som beslutats av distriktsstyrelsen.

§ 17 Ersättningar

Beslöt att
välja sex ledamöter till distriktsstyrelsen och noll suppleanter.

§ 18 Antal ledamöter och
suppleanter i
distriktsstyrelsen

Ing-Britt Lindblad, valberedningen, föredrog valberedningens förslag.

§ 19 Distriktsstyrelse

Beslöt att
till ordförande välja
till vice ordförande
till ledamot välja

Sven Nilsson
Anders Ödman
Gunnel Johansson

1 år omval
2 år nyval
2 år nyval

Vald på två år, 2015
Sekreterare
Susanne Andersson
Kassör
Carl "Calle" Persson
Ledamot
Marie ”Mia” Södergren
Ing-Britt Lindblad, valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Beslöt att
till ordinarie revisorer välja
Claes Uhlin
2 år
Håkan Helzenius 1 år
Beslöt att
till revisorsersättare välja
Rolf Carlsson
1 år

§ 20 Revisorer med en
suppleant

omval
fyllnadsval

omval

Ing-Britt Lindblad, valberedningen, föredrog valberedningens förslag.

§ 21 Valberedning

Beslöt att
till ordinarie valberedning välja
Nisse Karlsson, sammankallande
Sofie Linde
Andrea Manleitner
Inga ytterligare val.

§ 22 Ytterligare val

Beslöt att
förlägga nästa årsmöte till Stora Levene den 11/3 2017.

§ 23 Tid och plats för nästa
årsmöte

Distriktet uppvaktade 2015 års jubilarer Gunnel Johansson 60 år,
Birgitta Persson 50 år och Håkan Björkälv 50 år samt tackade avgående vice
ordföranden Eva-Lotta Persson och ledamot Andreas Johansson med personliga
gåvor.
Sven Nilsson, distriktsordförande, avslutade mötet.

§ 24 Avslutning

Borås 2016-03-19
Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Eva Kilnäs

Peter Hultqvist

Gunilla Carlsson

