Välkommen till Vässaröhelg & distriktsstämma
12-14 oktober 2018
När: 12-14 oktober
Var: Vässarö, gemensam buss avgår kl. 18.30 från Cityterminalen i Stockholm
Vad: Vässaröhelg & Distriktsstämma, se separat program
Kostnad: Du betalar 350:- för hela helgen (inkl. buss, mat och boende)
Detta är en subventionerad kostnad som distriktet har gjort för medlemmarna.
Anmälan: Anmäl dig senast 5 oktober på distriktets webbplats. (www.scoutkansliet.se)
Här väljer du även en eller två kringaktiviteter som du hittar längre ner.
Kontakt och mer information: Facebookeventet ”Vässaröhelg & Distriktsstämma 2018”
Packning: Klä dig för att kunna vara utomhus och var beredd på höstväder, det kan bli både
kallt och blött.





Lakan + sovkläder (ej sovsäck)
Varm tröja och ombyte
Inneskor/raggsockor
Ficklampa/pannlampa






Kåsa/mugg
Sittunderlag
Scoutklädsel
Anteckningsblock eller dyl.

Nu är det dags igen, vi arrangerar: ”Vässaröhelg & distriktsstämma 2018”!
Fredagen den 12 oktober kl 18.30 tar du vår bokade buss från Cityterminalen. Du tas emot
med en liten välkomstpresent och blir avprickad. Bussen rullar norrut, 16 mil i mörkret på
väg mot en härlig helg. Du småpratar med någon, äter kanske en smörgås och slumrar till en
liten stund. Efter ett par timmars färd kliver du av, stänger jackan och sätter på dig mössan.
Du tar din helgpackning över axeln för att kliva på den väntande båten. Båtfärden går i
mörkret mellan öarna. Fyrens ljus och båtens instrument hjälper skepparen att hitta rätt.
Väl framme på Vässarö kan du ta en fika med kamraterna och kanske spela ett spel innan du
bäddar och kryper ner och sover gott i din säng.

Lördagen börjar med en härlig frukost! Du väljer bland påläggen och skär upp en
nybakad fralla. Förmiddagen ägnas åt en eller två aktiviteter som du valt vid anmälan.
Du får lära dig nya saker och kanske tänka nya tankar.
Efter lunch är det dags att öppna årets distriktsstämma. Vi samlas och pratar om året som
gått, innevarande år och åren som kommer. Vi förbereder oss väl. Vi lyssnar, diskuterar på
olika sätt och slår våra kloka huvuden ihop. Solen tittar fram, höstlöven virvlar. Vi tar en fika.
Vad tycker du? Vad vill jag? Kan vi hjälpas åt? Vi ska tillsammans fatta många bra beslut.
En god middag och sen några sånger, en tur i skogen och en stilla stund med eftertanke.
Eller så tar du några kontroller på Vässarös nattorientering. Du väljer vad som passar dig.

En effektiv söndag förmiddag. Vi beslutar om bokslut, budget och planer, vi väljer styrelse
och andra distriktsfunktionärer. 2019 ska bli ett bra år för Stockholms scoutdistrikt.
Efter lunch avslutar vi och tar båten tillbaka. Bussen möter oss. Du hinner hem till middagen
och sjunker sedan nöjd ner i soffan och låter helgens diskussioner och händelser sjunka in.

Du kan anmäla dig själv eller tillsammans med din scoutkår. Scoutkåren bestämmer vilka
som är kårens ombud, det är dessa som har rösträtt. Du kan också följa med på
arrangemanget och vara observatör på stämman.

Anmälan ska göras senast den 5 oktober. Hela helgen, inkl buss, kostar 350:-.
Många kårer betalar hela avgiften eller en del av den. Hör med din kår. Stockholms
scoutdistrikt subventionerar en del av den egentliga kostnaden.
Kolla gärna in Facebookeventet ”Vässaröhelg & distriktsstämma”.
Där kan det dyka upp ett och annat

Kringaktiviteter
När du anmäler dig ska du välja en eller två programpass till lördag förmiddag.
Varje pass beräknas ta ca 1 timme
1. Demed – Ska vi ha kvar tidningen? Så som nu eller förnya?
2. Demokratijambore 18 – Diskussion om handlingarna, vad tycker vi i Stockholms
scoutdistrikt?
3. Hantverk – Prova på lite hantverk innan stämman drar igång, kanske får du med
något du kan slutföra under förhandlingarna
4. Samarbetsgläntan - Testa på samarbetsgläntan med kompisar från kåren eller varför
inte slå er ihop med en annan kår och se om ni kan samarbeta
5. Höstpromenad – en naturvandring på Vässarö

PROGRAM FÖR STOCKHOLMS VÄSSARÖHELG & DISTRIKTSSTÄMMA
12-14 OKTOBER, 2018
Fredag
18.30

Gemensam buss avgår från Cityterminalen i Stockholm.

20.00

Båt avgår från Strömsviken 20.00, för de som åker bil

Från 21.30

Kvällsfika och samkväm i matsalen.

Lördag
07.30-08.30

Frukostbuffé

09.15

Morgonsamling (utomhus)

9.30-10.30

Kringaktiviteter som valts vid anmälan (olika platser)

(10.00

Båt avgår från Strömsviken för deltagare som inte kan komma på fredagen)

10.30

Förmiddagsfika (utomhus)

11.00-12.00

Kringaktiviteter som valts vid anmälan (olika platser)

12.00

Lunch (bordsplacering)

13.00

Stämman öppnas (Cirkus)

1.

Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer
a) Val av mötesordförande
b) Val av justerare och rösträknare
c) Val av sekreterare

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Justering av röstlängden
Frågan om stämman behörigen sammankallats
Fastställande av föredragningslista
Fastställande av mötesregler och arbetsformer
Val av inflytandepunktsansvariga
Kort information om innevarande års verksamhet

Stämman ajourneras till söndag Kl. 09.15
14.00-15.00

Kontroller med presentation/diskussion om strategin och valberedningens förslag.
(utomhus)

15.00

Eftermiddagsfika vid kapellet

15.00-18.00

Påverkanstorget är öppet, med möjlighet att stödja förslag fram till kl. 20.00
(utomhus om vädret tillåter, annars i kapellet)

17.00-18.00

Möjlighet till diskussion i storgrupp

18.00-

Trerätters middag

20.30- sent

Kringarrangemang och kvällsfika

Söndag
08.00-09.00

Frukostbuffé

09.15

Stämman återupptas (Cirkus)

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Beslut angående:
1. a) fastställande av årsredovisning 2015
2. b) beviljande av ansvarsfrihet av distriktsstyrelsens ledamöter för 2018
Beslut med anledning av distriktets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Beslut angående eventuella motioner samt propositioner
Beslut angående:
1. a) distriktets verksamhetsplan 2019
2. b) budget och medlemsavgift 2019
3. c) preliminär medlemsavgift för 2020
Val av distriktsordförande och vice distriktsordförande
Val av övriga distriktsstyrelseledamöter
Val av revisor jämte suppleant samt verksamhetsrevisorer och suppleanter för dessa.
Val av valberedning
Övriga ärenden
Avslutning

Fika under förmiddagen (vid gröna borden bakom matsalen)
12.15

Lunch

13.45

Båt avgår från Djuphamn

14:15

Buss avgår mot Stockholm

ca 16.30

Ankomst Stockholm

