
Västra scoutdistriktet
Ngkterhetsrbrelsens

Scoutförbund

otalt var 34 av 55 berättigade ombud på plats + en föredragande revisor
9 kärer av 19 närvarade,

Distriktsårsmöte 201]

Protokoll sid 1(3)

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Röstlängd

fastställa röstläneden till 34 röster.

YfltJöppnde mötet

Beslöt att

Enligt förbundets normalstadgar, § 23. för distrikt skall kallelse vara utftirdad senast § 3 Fastställande av mötets
två mänader före distriktsårsmötet. Kallelse gick ut. via mail, den 21/12 till kårema behöriga utlysning
och alla distriktets medlemmar över 17 år.

Beslöt att
fastsuilla att årsmötet är behörigen utlyst.

Beslöt att § 4 Fastställande av
fastställa föreliggande dagordning. Efter § 10 kommer verksamhetsutvecklaren och dagordning

förbundets representant alt presentera nyheter från förbundet.

Nisse Karlsson, valberedningen, föredrog valberedningens förslag till presidium. § 5 Val av presidium
Ytterligare förslag inkom.

Beslöt att
till mötesordförande välja Johan Persson
till mötessekreterare välja Eva Kilnäs
till röstkontrollanter välja Peter Hultqvist, David Nilsson
till protokolljusterare välja Peter Hultqvist, Andrea Manleitner

Mötesordförande föredrog distriktets verksamhetsherättelse. § 6 Verksamhetsberättelse
Siffrorna frän Uthy stämmer inte kompletteras enl. bilaga.
Sista kolumnen ska ha rubriken 2015 dvs siffror från föregående år.

Beslöt att
lägga verksamlietsberättelsen till handlingarna med dessa ändringar.
Styrelsen presenterar en uppdatemd version på hemsidan.

Carl “Calle” Persson föredrog den ekonomiska berättelsen. § 7 Ekonomisk berättelse
Vi behöver ta beslut i § Il Styrelsen förslag nr 1 innan vi kan lägga den ekonomiska del av § 1
berättelsen till handlingarna. Styrelsen föreslår att sätta av 250000:- till en pott för Styrelsens förslag nr 1
lägempplevelser.

Beslöt att
250000 av 2016 års resultat avsätts till en pott av reserverade medel för framtida
lägewpplevelser
samt att vad som görs med behållningen i denna fond bestäms varje år på distriktets
årsmöte.

Beslöt att
godkänna den ekonomiska berättelsen.

Häkttn Helzenius, distriktets revisor, föredrog revisionsberättelsen. § 8 Revisorernas berättelse

Beslöt att
lägga revisionsberättelsen för 2016 till handlingarna.

Beslöt att § 9 Balansräkning
godkänna resultat- och balansräkningen och fastställa balansräkningen per
31 december 2016, omslutande 3 720 015,61 i enlighet med revisoremas förslag.

Beslöt att § lO Ansvarsfrihet

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.



Västra scoutdistriktet

nzJier Lina Kurttila. biträdande generalsekreterare och Elin Martinsson,
verksamhetsutvecklare informerade om nyheter från förbundet och förbundets
kommande arrangemang.

Distriktsårsmöte 2017

Protokoll sid 2(3)

Inga motioner har inkommit § 1 1 Motioner & förslag
Distriktsstyrelsens förslag nr 2. Efter beslut av styrelsens lrslag nr 1 gjordes en
redaktionell ändring av förslag nr 2
Beslöt att
Bidrag till lägerupplevelse 2017 söks frän distriktsstyrelsen med deltagarlista innan
lägret börjar. Bidrag kan får för läger om minst 5 nätter. Maximalt bidrag per person
är 500:- dock max 25% av kostnaden.
samt att
Bidrag finansieras genom upplösning av del av potten av reserverade medel för
framtida lägerupplevelser

Mötesordförande föredrog arbetsplanen. § 12 Arbetsplan 2017
Kompletteras under mätbara mål med att även siffror för år 2017 ska finnas mcdi
den sammanställning som styrelsen ska ta fram inför arrangemangsträffen 2018.
Tilläggsförslaget att arrangörer automatiskt kvalificerar sig till distriktets julboid
röstades ner.
Beslöt att
anta styrelsens förslag till Arbetsplan för 2017 med ovanstående tillägg

Mötesordförande föredrog arrangemangsplanen. § 13
Mötet kompletterade med arrangörer, platser samt förklaringar av kostnader. Arrangernangsplan 2017

Ledarresan i höst föreslogs gå till Tallinn, men det röstades ner. Resekommittéen samt preliminär
. .. .

. arraneemangsplan för 2018och styrelsen får i uppdrag att valja resinal beslutad helg till beslutad budget.
Europaresan sommaren 2018 behöver en resekommitté samt riktlinjer för syftet.
Distriktsstyrelsen får i uppdrag att utse kommitté och ta fram sådana riktlinjer.
1 arrangemangsplanen markeras de arrangemang som är “julbordsgruTldande”
Beslöt att
anta föreslagen arrangemangsplan för 2017 samt preliminär arrangemangsplan för
2018 med bifogade ändringar och tillägg.

Gunnel Johansson föreslår ett tillägg i inriktningsdokumentet. § 14 Styrelsens förslag
... eller annan media som distriktet har till sitt förfogande. ]nriktningsdokument

Beslöt att
anta styrelsens förslag till lnriktningsdokument för 2017 med detta tillägg.

Carl Calle’ Persson föredrog budgeten. § IS Budget 2017

Beslöt att
anta av styrelsen föreslagen budget för 2017.

Beslöt att § 16 Årsavgift 2017
inte ta ut någon distriktsavgift för 2017.

Röstlängden justerades till 32 ombud

Beslöt att § 17 Ersättningar

inga arvoden ska utgå samt att ersättningar med kostnadstäckning utgår vid uppdrag
som beslutats av distriktsstyrelsen.

Beslöt att § 18 Antal ledamöter och
välja fern ledamöter till distriktsstyrelsen och noll suppleanter. suppleanter i

distriktsstyrelsen

Nykterhetsrörelsens

Scoutförbund



NgkterhetsröreLsens

Scoutförbund
-
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Mölessekreterare

Eva Kilnäs

Sven Nilsson
Carl “Calle” Persson
Gunnel Johansson
Ing-Britt Lindblad

Vice ordförande Anders Ödrnan

1 år omval
2 år omval
1 år nyval
2 år nyval
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Protokoll sid 3(3)

RFsson. valberedningen, föredrog valberedningens förslag.

Beslöt att
till ordförande välja

till kassör välja
till sekreterare välja
till ledamot välja

Vald på två år 2016

§ 19 Distriktsstyrelse

Nisse Karlsson, valberedningen, föredrog valberedningens förslag. § 20 Revisorer med en
.. suppleant

Beslot att
till ordinarie revisorer välja Gunnar Ullström 2 år nyval
Vald på 2 år 2016 Claes Uhlin
Beslöt att
till revisorssuppleant välja Rolf Carlsson 1 år omval o

Nisse Karlsson, valberedningen, föredrog valberedningens förslag. § 21 Valheredning

Beslöt att
till ordinarie valberedning välja
Andrea Manleitner, sammankallande
Nisse Karlsson
Sofie Linde

Inga ytterligare val. § 22 Ytterligare val

Beslöt att § 23 Tid och plats för nästa
förlägga nästa årsmöte i Göteborg den 10/3 2017. årsmöte

Distriktet tackade avgående sekreterare Susanne Andersson och ledamot Mia
Södergren med blommor och presentkort.

Sven Nilsson, distriktsordförande, avslutade mötet. § 24 Avslutning

Justerare

Peter Hultqvist

Justerare
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Andrea Manleitner


