
Snabbfakta- Vad handlar egentligen 
motionerna och de andra handlingarna om?

Det är mycket du behöver sätta dig in i som ombud. 

I detta dokument har vi sammanfattat ungefär vad motionerna, 
propositionerna, verksamhetsplanen och budgeten handlar om. 

Du hittar också styrelsens förslag om hur de tycker att stämman 
(alltså alla ni ombud) ska rösta ja eller nej på de olika förslagen. 

Sist i dokumentet hittar du vilka personer valberedningen tycker 
stämman ska rösta fram som ny styrelse, ny valberedning och som 
ombud för nästa års förvaltningsmöte. 

Du hittar alla handlingar i sin helhet här: 
https://www.scouterna.se/dj22/handlingar/

Där finns även denna ordlista över lite krångliga ord: 
https://apiscouternase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2022/09/Sta
mmosprak-DJ22.pdf

https://www.scouterna.se/dj22/handlingar/
https://apiscouternase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2022/09/Stammosprak-DJ22.pdf


Beredningspatruller, valberedning
och deras symboler

Alla ombud på Scouternas stämma är indelade i sju beredningspatruller. Patrullerna har i uppgift att diskutera de olika 
motionerna, propositionerna, verksamhetsplan och budget. Motionerna är grupperade i kategorier (står inom parentes). 
Patrullerna har olika namn och symboliseras av dessa märken:

Beredningspatrull 1 -

Gripen (Jamboree)

Beredningspatrull 2 -
Höken (Organisation)

Beredningspatrull 3 –
Abborren (Policydokument)

Beredningspatrull 4 –
Nyckelpigan (Scoutdräkt)

Beredningspatrull 5 -
Bläckfisken (Scoutnet)

Beredningspatrull 6 –
Ugglan (Utbildning/arr)

Beredningspatrull 7 -
Ekorren (Styrning)

Valberedningen är ingen 
beredningspatrull men symboliseras 
ändå av ett märke: Valen



Proposition 1: Instruktion för Scouternas 
valberedning 2023-2024

Det här är ett förslag som Scouternas styrelse lämnar inför varje stämma för att 
valberedningens arbete ska vara bestämt i förväg. Här är några skillnader som 
föreslås, jämfört med tidigare instruktioner:

• När vi väljer styrelse vill vi ha en grupp med olika kompetenser och kunskaper. 
Då får vi även bättre förståelse för miljöer där scouting inte finns idag

• Styrelsen ska tillsammans med andra sakkunniga lämna ett förslag till hur 
många ledamöter (alltså personer) som borde sitta i Scouternas styrelse 
(tidigare var det bara valberedningen som föreslog detta)

• Valberedningen bör bestå av åtta personer (enligt Scouternas stadgar ska 
valberedningen bestå av minst fem personer)

• Minst en person i valberedningen bör vara under 25 år vid valtillfället

• Tre medlemmar av valberedningen bör föreslås till omval vid nästa stämma. 
Då kan vi säkra att kunskap förs vidare till nästa grupp valberedare

• Valberedningen bör föreslå både nya och gamla ombud till Scouternas 
förvaltningsmöte. Alltså, både personer som varit med förut och de som aldrig 
varit med tidigare. Då har vi en bra blandning av ombud med olika kunskaper 
och erfarenheter. 

Beredningspatrull 7 -
Ekorren (Styrning)



Proposition 2: 
Stadgeändring

Ibland behöver medlemmar uteslutas, till exempel om de inte följer 
Scouternas värdegrund eller gjort något annat allvarligt fel. Scouternas 
styrelse tycker det är otydligt hur såna uteslutningar görs och följs upp. 

Vad föreslår styrelsen?

Förslaget från Scouternas styrelse är att förändra en formulering i 
stadgarna så att styrelsen efter samråd med en kår kan besluta att utesluta 
en medlem. Detta påverkar inte den enskilda kårens möjlighet att själva 
utesluta någon, men det ger styrelsen en möjlighet att tydligare hålla koll 
på en uteslutning och eventuellt förhindra personen att bli medlem i 
någon annan scoutkår.

Beredningspatrull 2 -
Höken (Organisation)



Motion 1: 
Deltagaravgift nationell jamboree

Det kostade nästan 3000 kronor att delta på lägret Jamboree22. 
Motionären tycker att det är en stor kostnad, särskilt för familjer som inte 
har så mycket pengar. De vill att priset för en jamboree inte ska kunna bli 
hur högt som helst. De vill därför att det ska vara max 4,5% av det som 
kallas prisbasbelopp. Det skulle motsvara ungefär 2175 kronor. 

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse tycker att en hård reglering av deltagaravgiften gör det 
svårt att planera arrangemanget. Det gör också att Scouterna får större 
ekonomiska risker. Därför tycker styrelsen att motionen bör avslås.

Beredningspatrull 1 -

Gripen (Jamboree)



Motion 2: 
Hela Sveriges jamboree

Alla Sveriges jamboreer sen 2001 har hållits i Skåne. Många av de som 
bor långt från Skåne har därför svårare att vara med på jamboree, tycker 
motionären. Hen vill att Sveriges jamboreer hålls på olika ställen i landet 
varje gång, och tycker att nästa jamboree inte ska hållas i Skåne. 

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse håller med om att nationella jamboreer borde göras 
mer tillgängliga för fler scouter och scoutkårer. Däremot kan det vara 
svårt att hitta platser som uppfyller alla krav vi har för lägerplatser. 
Därför vill inte styrelsen att stämman beslutar om att stryka den 
lägerplats som finns i Skåne innan organisationen hunnit diskutera 
alternativ. Därför tycker styrelsen att motionen borde avslås.

Beredningspatrull 1 -

Gripen (Jamboree)



Motion 3: 
Nationellt lägerområde

Idag har inte Scouterna något lägerområde där mer än 20 000 scouter kan 
vara på läger samtidigt. Motionären vill därför att Scouterna ska försöka 
påverka politikerna i riksdagen och regeringen, så att de betalar för och 
skapar ett lägerområde vi kan använda. De vill också att Scouterna ska ta 
fram förslag på flera olika lägerområden till nästa Demokratijamboree. 

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse tycker att vi behöver lägga vår tid och våra resurser 
annat. De tror nämligen att är en ganska liten möjligheterna att lyckas 
med denna typ av påverkan. Därför tycker styrelsen att motionen bör 
avslås.

Beredningspatrull 1 -

Gripen (Jamboree)



Motion 4: 
Funktionärer nationell jamboree

Det kan vara svårt att hitta folk som vill vara funktionärer till jamboreer, 
det vill säga de som jobbar på lägret. Motionärerna vill att alla de som 
jobbar på Scouterna, Scouternas folkhögskola och scoutdistrikten ska 
vara med på hela jamboreen nästa gång den hålls. De vill också att 
personalen ska jobba tillsammans med ideella inför lägret. 

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse tycker att motionen har utmaningar när det kommer 
till arbetsrätt, alltså hur arbetsgivaren till exempel får kräva hur den 
anställde ska arbeta och när. Motionen löser inte heller problematiken 
med den spetskompetens som behövs inför planeringen och 
arrangerandet av en nationell jamboree. Därför tycker styrelsen att 
motionen borde avslås.

Beredningspatrull 1 -

Gripen (Jamboree)



Motion 5: 
Medlemskap i WOSM

Det finns två världsscoutorganisationer: WAGGGS och WOSM. De 
samlar alla scouter i hela världen. Inom Scouterna i Sverige är alla tjejer 
medlemmar i WAGGGS, och alla andra i WOSM. Motionären vill att 
även tjejerna ska registreras som medlemmar i WOSM. Det skulle bli lite 

dyrare, men det skulle också ge alla scouter i Sverige större chans 
att påverka internationell scouting.

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse tycker det verkar bra att alla Scouternas medlemmar 
blir anslutna till WOSM. Därför tycker styrelsen att motionen bör bifallas 
(alltså att stämman röstar ja).

Beredningspatrull 2 -
Höken (Organisation)



Motion 6: 
Unga på Demokratijamboree

Motionären tycker att det är viktigt att unga personer kan göra sina röster 
hörda. Därför vill hen att vi sätter ett mål på att minst 30% av ombuden 
på Demokratijamboree ska vara 25 år eller yngre. De vill att distrikten 
och scoutkårerna ska ha ansvar för att det blir så. 

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse tycker inte att Scouternas ska bestämma eller påverka 
vilka ombud kårerna väljer att skicka, något som skulle kunna hända om 
denna motion går igenom. Redan idag är det mycket mer än 50% av alla 
ombud som är under 26 år gamla. Detta gör att motionen rdan är 
uppfylld. Därför tycker styrelsen att motionen bör avslås.

Beredningspatrull 2 -
Höken (Organisation)



Motion 7: 
Mera vego på läger!

Motionären tycker inte det är bra att Scouterna serverar kött på läger 
eftersom det är negativt för klimatet. Motionären vill att maten på alla 
nationella och regionala scoutläger ska vara vegetarisk. Då visar vi att vi 

är förebilder i arbetet för en hållbar värld.

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse tycker att motionen är viktig och att Scouterna bör 
göra mer när det gäller vegetarisk kost på läger. Däremot vill styrelsen 
avslå motionen och istället uppdatera Scouternas policydokument. De vill 
också ta fram ett stödmaterial om klimatsmart mat för att informera och 
uppmuntra landets kårer att öka andelen vegetarisk kost.

Beredningspatrull 3 –
Abborren (Policydokument)



Motion 8: 
Säker hemtransport

Det kan vara farligt att köra hem från scoutläger när man är trött. 
Motionären vill att Scouterna tar fram förslag på hur man säkert kan åka 
hem från läger och liknande. De vill att trötta ledare inte ska köra hem 
från ett scoutläger, och att man ska åka buss eller kollektivtrafik om det 
är för långt för någon annan att komma och hämta. 

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse tycker att resor till och från läger och hajker ska 
genomföras på ett säkert sätt. Samtidigt vill de att kårer själva ska ta fram 
egna, hållbara rutiner för detta, som funkar för just deras kår. Därför 
tycker styrelsen att motionen bör avslås, men att vi ändå kan lägga till en 
text med rekommendationer i materialet Säker scout.

Beredningspatrull 3 –
Abborren (Policydokument)



Motion 9: 
Startkit i scoutshoppen

Som ny scout är det svårt att veta vilka märken och kläder man behöver 
köpa. Motionären vill att Scoutshop tar fram startkit, med till exempel 
scoutskjorta, halsduk och märken att köpa i ett paket. 

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse tycker att det blir svårt att bygga ihop ett lämpligt 
startkit eftersom variationen på halsduk, val av scoutdräkt och märken är 
så stor. Detta skulle kunna leda till felbeställningar även om flera olika 
startkit erbjuds. Därför tycker styrelsen att motionen bör avslås.

Beredningspatrull 4 –
Nyckelpigan (Scoutdräkt)



Motion 10: 
Återta pride-t-shirten som officiell scoutdräkt

Scoutdräkten består av scoutskjorta, scoutpiké eller scout-tshirt med vitt 
tryck. Det finns också en t-shirt med tryck i regnbågsfärger, men den är 
inte officiell scoutdräkt. Motionärerna vill att regnbågströjan ska bli 
officiell scoutdräkt, för att visa att vi står upp för mänskliga rättigheter.

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse tycker att Scouterna inkluderar alla scouter genom att 
bara ha en variant av liljan i den officiella scoutdräkten. De vill också vara 
tydliga med att scoutdräkten är något som ska förändras med försiktighet. 
Därför tycker styrelsen att motionen bör avslås.

Beredningspatrull 4 –
Nyckelpigan (Scoutdräkt)



Motion 11: 
Delar av Scoutnet i mobilen

Scoutnet är Scouternas medlemssystem. Där finns våra medlemmar, men 
inte de som är med i NSF eller Equmenia. Motionären vill att Scoutnet 
ska finnas som en app i mobilen, där man kan ha kontakt med sin patrull, 
rapportera närvaro och uppdatera kontaktuppgifter. 

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse tycker att det är viktigt med ett tillgängligt 
medlemsregister. Motionens intentioner är redan i slutförandefas och 
styrelsen tycker att motionen bör bifallas (alltså godkännas eller röstas 
igenom).

Beredningspatrull 5 -
Bläckfisken (Scoutnet)



Motion 12: Förbättra informationsflöden 
med medlemmarna

Motionären vill att vissa fält ska göras obligatoriska när nya medlemmar 
registreras i Scoutnet.  Syftet är bland annat att det ska bli lättare att nå 
yngre scouter eftersom vi då kan skicka till exempel mail med viktig 
information till deras vårdnadshavare istället för till scouten själv.

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse tycker att detta är viktigt och delar av motionens 
intentioner är redan på gång. Däremot är motionen för hårt styrd och 
styrelsen tycker därför att motionen bör avslås även om den i stort 
kommer uppfyllas ändå.

Beredningspatrull 5 -
Bläckfisken (Scoutnet)



Motion 13: 
Scoutnet

Motionärerna tycker inte att medlemsregistret Scoutnet är utvecklat 
utifrån vad scoutkårerna behöver. Därför vill de att Scouterna ska lägga 
ner Scoutnet. De vill också att frivilliga personer från scoutkårer i Sverige 
bildar en grupp som sammanställer vad kårerna behöver. Motionärerna 
vill sedan att Scouterna tar hjälp av företag för att ta fram ett nytt 
stödsystem som uppfyller scoutkårernas behov. 

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse tycker att det är viktigt med ett stabilt system för att 
kunna få fram nya funktioner i vårt medlemsregister. Flera nya funktioner 
är på gång och det finns många kommande planer, men alla baserade på 
att vi behåller samma medlemsregister i grunden. Ett nytt system skulle 
försvåra eftersom det är grunden för våra nuvarande möjligheter till 
statsbidrag och medlemsintäkter. Därför tycker styrelsen att motionen 
bör avslås.

Beredningspatrull 5 -
Bläckfisken (Scoutnet)



Motion 14: Utöka antalet valmöjligheter för 
hur nya medlemmar kan hjälpa till

När man skickar in en intresseanmälan till Scouterna kan man klicka i en 
ruta om att man är ”intresserad av att hjälpa till”.  Motionären tror att 
detta kan göra så att vissa inte vågar säga ja till att hjälpa till. Hen vill 
därför att man ska kunna välja bland  flera olika alternativ så det blir 
tydligt att det går att hjälpa till med olika typer av uppgifter i en scoutkår, 
inte bara som ledare.  

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse tycker att detta är viktigt och delar av motionens 
intentioner är redan på gång. Däremot är motionen för hårt styrd och 
styrelsen tycker därför att motionen bör avslås även om den i stort 
kommer uppfyllas ändå.

Beredningspatrull 5 -
Bläckfisken (Scoutnet)



Motion 15: Anpassat ledarskap ska finnas 
även i liveversion

Utbildningen Anpassat ledarskap handlar om att vara ledare för barn med 
ADHD och autism. Den finns i webbversion. Motionärerna vill att 
kursen också ska hållas i en live-version. De vill att Scouterna utbildar 
samtalsledare som kan hålla livekurser hos scoutkårerna. 

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse informerar att den här typen av utbildning finns i 
workshop-form redan, bokningsbar genom regionala kanslier. Det finns 
också en fördjupningskurs att boka för den som vill ha mer kunskap i 
ämnet. Därför tycker styrelsen att motionen bör avslås.

Beredningspatrull 6 –
Ugglan (Utbildning/arr)



Motion 16: 
Avancerad sjukvårdsutbildning för friluftsliv

Friluftsliv är vanligt inom Scouterna. Motionärerna vill att Scouterna tar 
fram en utbildning i avancerad sjukvård för friluftsliv. De vill att 
utbildningen ska hållas på olika platser i landet, och inte kosta för mycket 
för kårerna. 

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse tycker att den typ av utbildning som efterfrågas är 
alldeles för omfattande för att kunna inrymmas i en samlad kurs. De tror 
också att just det som efterfrågas kan vara för omfattande för att kunna 
göras tillgängligt för en större grupp ledare. Därför tycker styrelsen att 
motionen bör avslås. I stället tycker styrelsen att stämman ska ge i 
uppdrag åt styrelsen att utreda vidare vilken typ av sjukvårdsutbildning 
som kan behövas och arbeta vidare utifrån det.

Beredningspatrull 6 –
Ugglan (Utbildning/arr)



Motion 17: 
Utforska Europa med tåg

Motionären vill att Scouterna skapar ett arrangemang där utmanare och 
rovers två och två får utforska Europa med tåg. Detta ska göras i 
samarbete med andra scoutorganisationer i Europa, och deltagarna ska 
vara med och planera. 

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse tycker att det absolut finns rum för ett tåginriktat 
arrangemang. Därför tycker styrelsen att den delen av motionen bör 
bifallas. Däremot önskar styrelsen att övriga delar avslås då det riskerar 
att bli för detaljstyrt för ett arrangemangsteam.

Beredningspatrull 6 –
Ugglan (Utbildning/arr)



Motion 18: 
Cykelåtergång utan stress

Scouterna arrangerar nationella jamboreer var fjärde år. Två år efter en nationell 

jamboree arrangeras en världsscoutjamboree. På grund av covid19-pandemin sköts 

det planerade Jamboree21 upp ett år, och därför är det nu bara ett år mellan 

Jamboree22 och Världsscoutjamboreen 2023. Motionären tycker att Scouterna ska 

ställa in Jamboree26 och genomföra nästa nationella jamboree först år 2029. 

Anledningarna är att både hamna i bättre synk med när världsscoutjamboreer 

genomförs, men också för att för att de ideella som engagerar sig i flera jamboreer 

ska hinna vila emellan.

Vad föreslår styrelsen?

Scouternas styrelse tycker det är viktigt att behålla möjligheten att alla scouter kan 
ha möjlighet att delta under en nationell jamboree under sin ungdomstid. 
Dessutom är det viktigt att jamboreerna hålls lagom ofta för att vi ska behålla 
kunskaper och annat som behövs för att kunna planera dem på ett bra och 
effektivt sätt. Därför tycker styrelsen att motionen bör avslås.

Beredningspatrull 1 -

Gripen (Jamboree)



Verksamhetsplan 2023-2024

Under verksamhetsperioden 2023 och 2024 vill vi fortsätta med det 
Scouterna redan gör bra och förbättra där det går och behövs.

VI VILL FOKUSERA PÅ:

• Ledarstöd, att förenkla det vi har och göra det mer tillgängligt.

• Att fortsätta jobba med scouting för individen, gruppen och samhället. 
Och visa fördelarna med det.

• Att samla insikter för att kunna ta fram en ny strategi.

VI VILL JOBBA VIDARE MED:

• Hållbarhet – globala målen, med fokus på miljö och klimat.

• Unga vuxna ledare – möjlighet för unga att ta ledaruppdrag och 
fortsätta sitt engagemang.

• Patrullen – fortsatt fokus på patrullen för att verksamheten ska vara 
rolig och bra.

Beredningspatrull 7 -
Ekorren (Styrning)



Budget 2023-2024

Beredningspatrull 7 -
Ekorren (Styrning)



Valberedningens förslag; 
styrelse

ORDFÖRANDE:

• Ida Texell, Sollentuna Norra scoutkår (omval)

• Viktor Lundqvist, Trollhättans scoutkår (omval)

INTERNATIONELLA KOMMISSIONÄRER:

• Albin Junhede, Veberöds scoutkår (nyval)

• Linn Ternefors, Västerviks scoutkår (omval)

ÖVRIGA LEDAMÖTER:

• Dimitrij Aleshkov, Helsingborgs scoutkår (omval)

• Erica Karlsson, Wasakåren (nyval)

• Linda Hjort, Hvitfeldts scoutkår (nyval)

• Nina Falkstrand, Turinge scoutkår (nyval)

• Teo Elmfeldt, Scoutkåren Mälarscouterna (nyval)

Valberedningen- Valen



Valberedningens förslag; 
valberedning

SAMMANKALLANDE:

• Hannah Bauer Burton, Klagshamns scoutkår (omval)

ÖVRIGA LEDAMÖTER:

• Amanda Källgren, Falu NSF & Järlindens scoutkår (nyval)

• Daniel Lund, Berga scoutkår & Skillingaryd scoutkår FA (nyval)

• Ebba Sandblad Tufvesson, Tenhults scoutkår (nyval)

• Göran Hägerdal, Förbundskåren NSF & 
Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng (nyval)

• Katarina Hedberg, Örnsbergs scoutkår (omval)

• Rebecca Sundberg, Eslövs Scoutkår & 
Equmenia Lund Västerkyrkans Unga (nyval)

• Rikard Eliasson, Örebro NSF scoutkår (nyval)

• Ulf Ödman, Kristina scoutkår (nyval)

Valberedningen- Valen



Valberedningens förslag, revisorer och 
ombud till Scouternas förvaltningsmöte

VERKSAMHETSREVISORER:

• Jenny Epel Insulander, Vällingby scoutkår (nyval)

• Rolf  Andersson, Scoutkåren Vikingen-Ekeby (nyval)

OMBUD TILL SCOUTERNAS FÖRVALTNINGSMÖTE:

• 45 ombud, se separat lista

• 5 suppleanter, se separat lista
Valberedningen- Valen


