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Kallelse till Västbodal Scoutdistrikts Distriktsstämma 
 

Distriktsstämman äger rum söndagen den 22 mars 2014, kl. 10.00 – ca 15.30 på 

Lysestrand. Se www.vastbodal.se för karta. 

Stämman inleds med fika 9.30 och förhandlingarna startar kl. 10.00. 

 

Sista anmälningsdag 15 mars till info@vastbodal.se. Anmäl er gärna kårvis. 

 

Föredragningslista 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av mötesordförande och sekreterare för stämman 

3. Justering av röstlängden 

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

5. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats 

6. Föredragande av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, 

balansräkning, revisionsberättelse för ekonomi och verksamhet 2014. 

7. Redovisning av sammanslagning av scoutdistrikten. 

8. Fastställande av balansräkning för 2014. 

9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för 2014 

10. Beslut ang. distriktets vinst/förlust för 2014 enligt föredragen balansräkning 

11 Behandling av förslag till nytt distriktsmärke 

12. Behandling av motioner till distriktsstämman. 

13. Uppdatering av Verksamhetsplan och budget för 2015 - 2016 

14. Fyllnadsval av ledamöter i styrelsen 

15. Övriga frågor och information 

16. Avslutning med Scoutsången 

 

 

 

 



 

Ombud till distriktstämman 

 

§ 8.5 Distriktsstämmans sammansättning 

Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med 

minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud 

för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara 

medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 

december föregående kalenderår. 

 

Morlanda xcoutkår  3 ombud 

Svanesund scoutkår  3 ombud 

Västbodal distriktskår  0 ombud, endast vuxna medlemmar 

Bengtsfors scoutkår  3 ombud 

Lilla Edets scoutkår  3 ombud, endast vuxna medlemmar 

Melleruds scoutkår  3 ombud 

Uddevalla scoutkår  4 ombud 

Vänersborgs scoutkår  4 ombud 

Åmåls scoutkår   3 ombud 

Stigens Scoutkår   Nedlagd, 0 ombud 

Färgelanda scoutkår  3 ombud 

Trollhättans scoutkår  6 ombud 

Scoutkåren Lysestrand  4 ombud 

Öresjö scoutkår   3 ombud 

Trollhättans scoutkår FA  3 ombud 

Hunnebergs scoutkår  4 ombud 

Ärrsjöblomman   3 ombud 

Henåns scoutkår   4 ombud 

KFUM Uddevalla  3 ombud 

KFUM Scout Ljungskile  3 ombud  


