Utsänt till:
Förvaltningsmötets ordinarie ombud
Förvaltningsmötets suppleanter
Verksamhetsrevisorer
Revisorer
Valberedning

Hägersten, 2021-07-08

Kallelse till Scouternas förvaltningsmöte
Scoutvänner!

Ytterligare ett scoutår ska läggas till handlingarna och vi kan med glädje konstatera att arbetet med
vår strategi lett till att vi under 2020 blev ännu fler scouter i Sverige, trots en utmanande omvärld!
De år Scouterna inte har stämma har vi i stället ett förvaltningsmöte. På förvaltningsmötet fattas
beslut om resultat- och balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för Scouternas styrelse.
I år kommer förvaltningsmötet att genomföras digitalt, den 26 september 2021 kl 17.00-18.30.
Ombud och övriga roller enligt stadgarna kan delta i debatten och rösta. För övriga blir mötet
tillgängligt att se och lyssna på. Mer information om detta kommer att meddelas senare.
Bifogat finns en lista över de 45 ombud och 9 suppleanter som valdes av Scouternas stämma 2020. I
nuläget ber vi att alla noterar datumet för mötet i era kalendrar. Vi vill att du meddelar oss redan nu
om du kan delta eller ej, via länken
https://www.scouterna.se/forum-och-stammor/anmalan-forvaltningsmote-2021/
Gör det på en gång, eller senast den 15 augusti. Ni som är ordinarie ombud förväntas att delta,
medan de som är suppleanter kommer att meddelas i god tid innan förvaltningsmötet om de
förväntas delta.

Med önskan om en fortsatt härlig scoutsommar!

Vänliga hälsningar, Scouternas styrelse

Scouterna | Post: Box 42034, 126 12 Stockholm | Besök: Instrumentvägen 19, Hägersten
Telefon växel: + 46 8 568 432 00 | scouterna.se

Förslag till föredragningslista
1. Öppnande av Scouternas förvaltningsmöte
2. Val av mötesfunktionärer
a. Två mötesordförande
b. Två justeringspersoner
c. Två rösträknare
3. Fråga om kallelsen till Scouternas förvaltningsmöte skett på korrekt sätt
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av föredragningslista och anmälan av övriga ärenden
6. Fastställande av mötesregler och arbetsformer
7. Presentation av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för Scouterna
2020
8. Verksamhetsrevisorerna har ordet
9. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2020, samt beviljande av ansvarsfrihet för
2020 års förvaltning
10. Beslut med anledning av Scouternas vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Valberedningen har ordet
12. Fyllnadsval av ledamöter till Scouternas styrelse, om behov föreligger
13. Rapport om innevarande års verksamhet och om de beslut där Scouternas stämma 2020
önskade återkoppling på Förvaltningsmötet 2021
14. Övriga ärenden
15. Förvaltningsmötet avslutas
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Huvudyrkanden
1. Öppnande av Scouternas förvaltningsmöte
Scouternas ordförande öppnar förvaltningsmötet 2021
2. Val av mötesfunktionärer
a. Två mötesordförande
b. Två justeringspersoner
c. Två rösträknare
Vi väljer personer som på olika sätt arbetar med att leda oss igenom mötet. Scouternas styrelse utser
möessekreterare.
3. Fråga om kallelsen till Scouternas förvaltningsmöte skett på korrekt sätt
Kallelsen skickades ut med e-post den 8 juli 2021
Förslag till beslut: Att förklara förvaltningsmötet stadgeenligt utlyst
4. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs baserat på antalet närvarande ombud
5. Fastställande av föredragningslista och anmälan av övriga ärenden
Se bilagt förslag
Förslag till belsut: Att fastställa styrelsens förslag till föredragningslista
6. Fastställande av mötesregler och arbetsformer
Se bilagt förslag
Förslag till beslut: Att fastställa styrelsens förslag till mötesregler och arbetsformer
7. Presentation av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för Scouterna
2020.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för Scouterna 2020 finns publicerade på
www.scouterna.se.
Förslag till beslut: Att tacka styrelsen för presentationen
8. Verksamhetsrevisorerna har ordet
Verksamhetsrevisorernas rapporter för 2020 finns tillgängliga på www.scouterna.se
Förslag till beslut: Att tacka verksamhetsrevisorerna för rapporterna
9. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2020, samt beviljande av ansvarsfrihet för
2020 års förvaltning
Förslag till beslut: Att fastställa resultat- och balansräkning för 2020 och bevilja
ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning
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10. Beslut med anledning av Scouternas vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Förslag till beslut: Att i enlighet med årsredovisningen besluta att årets resultat
balanseras i ny räkning
11. Rapport om innevarande års verksamhet och om de beslut där Scouternas stämma 2020
önskade återkoppling på Förvaltningsmötet 2021
Styrelsen berättar om Scouternas arbete under 2021.
Förslag till beslut: Att tacka styrelsen för presentationen
12. Övriga ärenden
13. Förvaltningsmötet avslutas
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Förslag på mötesregler och arbetsformer
Scouternas förvaltningsmöte utgörs av ombud valda av Scouternas stämma, Scouternas högsta
beslutande organ. Förvaltningsmötets arbetsformer regleras av Scouternas stadgar och dessa
mötesregler.
NÄRVARO-, YTTRANDE-, FÖRSLAGS- OCH RÖSTRÄTT
På Scouternas förvaltningsmöte har alla medlemmar i Scouterna rätt att närvara. I VoteIT,
Scouternas digitala forum för demokratiska möten, har alla medlemmar också rätt att yttra sig. De
valda ombuden till förvaltningsmötet har dessutom rätt att lägga fram förslag och rösta. Gäster
inbjudna av Scouternas styrelse har närvaro- och yttranderätt. Förvaltningsmötet kan dessutom
besluta att ge ytterligare personer närvaro- och yttranderätt.
MÖTESFUNKTIONÄRER
Följande mötesfunktionärer väljs av förvaltningsmötet:
•

Två mötesordförande

Två rösträknare som dessutom är justerare av mötesprotokollet, vilket ska ske snarast efter mötet
Scouternas styrelse ansvarar för att protokoll skrivs, detta enligt Scouternas stadgar § 5.10. Därför
väljs mötessekreterare av Scouternas styrelse. Utöver tidigare nämnda funktionärer utser Scouternas
styrelse dessutom eventuella ytterligare funktionärer som behövs för genomförande av
förvaltningsmötet.
•

DISKUSSIONER OCH FÖRHANDLINGAR
Två veckor innan förvaltningsmötets öppnande läggs alla handlingar upp i VoteIT och samtidigt
öppnar det forumet för frågor och diskussioner. Scouternas styrelse och utsedda sakkunniga kommer
också att finnas tillgängliga för diskussioner frågor under den här tiden. För ombud är VoteIT
dessutom öppet för yrkanden. Ett yrkande är ett konkret förslag som mötet ska ta ställning till.
Under förvaltningsmötets genomförande stänger möjligheten att diskutera och lägga yrkanden i
VoteIT. Alla fattade beslut från förvaltningsmötet kommer i efterhand vara synliga i VoteIT.
Förvaltningsmötet kommer att genomföras i en digital videosamtalstjänst. De som inte är ombud
kan följa diskussionerna och besluten i realtid genom en separat sändning. Det finns alltid ett
huvudyrkande, styrelsens förslag, som ligger till grund för diskussion och som förvaltningsmötet har
att ta ställning till. Eventuella motförslag som tidigare lagts i VoteIT kommer också tas upp så alla
ombud vet vilka olika förslag de har att ta ställning till. Det ombud som föredrar något annat än
befintliga yrkanden kan begära ordet även under mötet och yrka på ett annat förslag.
Förutom att begära ordet för att yrka på befintliga förslag eller presentera nya kan ombud begära
ordet för sakupplysning, replik eller ordningsfrågor. Har ett ombud begärt ordet av någon av de tre
anledningarna går hen före i talarordningen om andra personer också har begärt ordet.
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Sakupplysning begärs om ett ombud vill informera om relevant fakta, korrigera ett falskt påstående
eller om hen vill bli upplyst med specifika fakta, exempelvis ”hur många medlemmar är vi i
Scouterna?”. Sakupplysningar får inte innehålla argument eller yrkanden.
Replik är en variant av sakupplysning som bara får användas för att rätta till vad någon sagt om ett
ombud eller om det som hen har sagt. Det är mötesordförande som avgör om ett ombud får replik.
Ordningsfråga handlar om hur mötet ska gå till. Det kan vara att föreslå en paus eller att införa
begränsad talartid. Om ett ombud tycker att en fråga är färdigdiskuterad kan hen även föreslå streck i
debatten. Om förvaltningsmötet godkänner det får då därefter alla som vill det sätta upp sig på
talarlistan innan ordförande sätter streck i debatten i just den frågan. När talarlistan är slut går mötet
direkt till beslut i frågan.
BESLUTSORDNING
Mötesordförande väljer lämpligaste metod för beslut till varje punkt där votering kommer vara den
vanligaste. Vid varje beslutspunkt kommer här ombuden visa sitt stöd genom att markera det beslut
de stödjer direkt i VoteIT. På det sättet syns det i efterhand exakt hur många ombud som röstat för
och emot ett specifikt förslag.
Sluten omröstning tillämpas vid personval där det finns mer än en kandidat eller när ett ombud så
begär. Mötesordförande ansvarar för att fastställa propositionsordning och omröstningarna
genomförs i så fall i VoteIT med Schulze-metoden.
RESERVATIONER
Ombud som har starka invändningar mot ett fattat beslut har möjlighet att reservera sig mot det
beslutet. Reservationer lämnas skriftligt under aktuell punkt i diskussionsfältet i VoteIT tillsammans
med eventuellt förtydligande från ombudet. VoteIT håller därför öppet i en timma efter det att
förvaltningsmötet avslutats. Alla reservationer skrivs ut i sin helhet i protokollet för Scouternas
förvaltningsmöte.
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Ombud och suppleanter – Förvaltningsmötet 2021
OMBUD
Alicia Kebring

Kerstin Aronsson

Annalena Levin

Daniel Berglund

Marianne Zetterstrand

Axelina Hedenskog

Elin Alneberg

Monica Johansson

David Roboz-Ekman

Erik Carlsson

Oscar Johansson

Emil Isberg

Eva-Marie Johansson

Per Jonzén

Hedvig Mio Ahlström

Felicia Lallo

Per Pettersson

Jenny Larsson

Henric Pitts Axeheim

Peter Romin

Jonathan Bergstrand

Håkan Kvist

Ponthus Jessmor

Karin Fredén

Håkan Persson

Rasmus Ringdahl

Maria Rydell

Inger Eriksson Grahn

Sandra Påsse

Martin Braxell

Jakob Revellé

Teo Elmfeldt

Minna Storm

Jenny Irwert

Tobias Renström

Staffan Persson

Johan Bengtsson

Tomas Kjerf

Thorbjörn Sundragon

Johan Holst

Ulf Ödman

Veronika Körnegård

Jonas Brunemalm

Albin Edlund

Gunnel Johansson

Mikael Jedenby

Kristian Nyquist

Patrick Wernram

Anna Lundqvist

Anton Westerlund

SUPPLEANTER
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