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Protokoll
Protokoll fört vid Dacke scoutdistrikts distriktsstämma i Frälsningsarméns lokaler i Ronneby på
Strandgatan 10, söndagen den 13 oktober 2018.
§1

Distriktsstämman öppnas Distriktsordförande Henrik Bodenhem hälsar alla välkomna
och öppnar mötet.

§2

Fastställande av
röstlängden

Efter justering framkommer att av 119 röstberättigade
finns 41 närvarande.

§3

Information om
mötesform

Ordförande informerar om att elektroniskt påverkanstorg
är mötesformen för årets distriktsstämma.

§4

Val av mötesordförande och
mötessekreterare

Till mötesordförande väljs Mikael Hussner och till
mötessekreterare väljs Nicklas Johansson.

§5

Val av två
Till att justera dagens protokoll väljs Christoffer Persson
protokollsjusterare tillika och Pär-Olof Olsson.
rösträknare

§6

Fråga om distriktsstämman behörigen
sammankallats

Kallelsen skickades ut 17 augusti. Handlingarna skickades
22 september via mail till samtliga kårer. Stämman anser
sig behörigen sammankallad.

§7

Fastställande av
föredragningslista

Stämman fastställer föredragningslistan.

§8

Föredragning av
distriktsstyrelsens
verksamhetsberättelse,
resultat- och
balansräkning och
revisionsberättelse för
2017

Följande handlingar avseende verksamhetsåret 2017 är
utskickade och anses därmed föredragna:
- Verksamhetsberättelse för 2017.
- Resultat- och balansräkning för 2017
- Revisionsberättelse över distriktsstyrelsens förvaltning.
Stämman beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2017.
tillägg till framtida revisionsberättelser att använda
ordet ”valda” istället för utsedda.

§9

Fastställande av
resultat- och
balansrapport samt
beviljande av
ansvarsfrihet åt
distriktsstyrelsens
ledamöter för 2017

Stämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017 och
att bevilja ansvarsfrihet för 2017 års styrelse.
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§ 10

Beslut i anledning av
2017 års resultat

Stämman beslutar
att balansera resultatet i ny räkning.

§ 11

Behandling av motioner
och propositioner till
distriktsstämman

Inga motioner hade lämnats in. Däremot behandlas
följande proposition:
Proposition 1 – Stadgetillägg för Dacke scoutdistrikt.
Stämman väljer att gå igenom alla punkterna var för sig
med kommentarer från påverkanstorget.
Jonas Adolfsson, Rottne scoutkår yrkar på
att distriktsstämman beslutar att:
– avslå proposition 1
– en arbetsgrupp/DS arbetar vidare med frågan och tar
fram ett reviderat förslag där underhandskontakter med
scouternas förvaltningsgrupp/stadgegrupp har skett. De
kommentarer och synpunkter som framförts ingår i
arbetsgruppens underlag.
– frågan behandlas på en extra distriktsstämma under
våren 2019
Stämman beslutar
att i enlighet med Jonas Adolfssons yrkande återremittera
frågan till en arbetsgrupp som arbetar vidare med frågan
och tar fram ett reviderat förslag där
underhandskontakter med scouternas
förvaltningsgrupp/stadgegrupp har skett. De kommentarer
och synpunkter som framförts ingår i arbetsgruppens
underlag och att frågan behandlas på en extra
distriktsstämma under våren 2019
och
att utse en arbetsgrupp bestående av Henrik Bodenhem,
Marcus Svensson, Sixten Karlsson, Jonas Adolfsson, och
Jacob Ljungström samt som adjungerad Linnéa Sohlberg
Olsson.
samt
att en extrastämma skall hållas i mars månad 2019.
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§ 12

Fastställande av
verksamhetsplan,
medlemsavgift och
budget för 2019 samt
preliminär
medlemsavgift 2020

Stämman beslutar
att all rödmarkerad och överstruken text blir svart och blir
genomförd samt
att fastställa verksamhetsplanen för 2019.
Stämman beslutar
att fastställa budgeten för 2019 med en medlemsavgift
på 0:-/år och en preliminär medlemsavgift för 2020 på
0:-/år.

§ 13

Val av distriktsordförande

Stämman väljer efter sluten omröstning Henrik Bodenhem,
Växjö scoutkår till distriktsordförande.

§ 14

Val
V av övriga ledamöter Stämman väljer
i distriktsstyrelsen samt
Ann-Catherine Persson, Torhamn scoutkår (omval två år),
suppleanter för dessa
Erling Karlsson, Af Chapman scoutkår (nyval två år),
Hugo Lindahl, Grimslöv scoutkår (omval ett år),
Malin Lindh, Ålem scoutkår (nyval två år),
Felix Strandberg, Växjö scoutkår (nyval två år),
Kvarstår ett år, valda 2017-10-22 på två år:
Linnea Sohlberg Olsson, Emmaboda scoutkår och
Nicklas Johansson, Lessebo scoutkår.
Val av suppleanter:
Stämman väljer
Christoffer Persson, Rödeby scoutkår, (omval ett år),
Mathias Jansson, Lyckeby scoutkår, (nyval ett år),
Sixten Karlsson, Falkens scoutkår (nyval ett år),
Tobias Bernhardsson, Nybro scoutkår (omval ett år)
och en representant från DURK. (nyval ett år)

§ 15

Val av revisorer
och revisorssuppleanter

Stämman väljer
Veronica Westman, Kyrkhults scoutkår (omval två år) som
revisor.
Hans Svensson, Dacke distriktskår kvarstår ett år, vald på
två år 2017-10-22.
Revisorssuppleanter:
Stämman väljer Knut Hessbo (omval två år)
och Torbjörn Söder, Växjö scoutkår (kvarstår ett år).

§ 16

Val av ordförande och
övriga ledamöter i
distriktsstämmans
valberedning

Följande kårer ingår i valberedningen för 2019:
Bergkvara scoutkår, Bräkne-Hoby scoutkår, Borgholm
scoutkår, Ålem scoutkår, Lindsdal scoutkår, Torhamn
scoutkår, Växjö scoutkår, Ljungby scoutkår samt
Sjöscoutkåren af Chapman.
Varje kår utser en representant till valberedningen.
Stämman beslutar
att distriktsstyrelsen är sammankallande till första mötet.
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§ 17

Övriga ärenden

Arvoderingsgruppen presenterar muntligt en rapport av
deras arbete hittills.
Trollhajken. Priset på deltagaravgiften diskuterades.

§ 18

Stämmans högtidliga
avslutande

Ordförande avslutar stämman.

___________________________
Mötesordförande Mikael Hussner

___________________________
Mötessekreterare Nicklas Johansson

___________________________
Justerare Christoffer Persson

___________________________
Justerare Pär Olof Olsson
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