
Motion till DÅM 2022

Rädda Husarö
Många med mig tycker att styrelsens förslag kring Husarö lägerplats känns förhastat och
alldeles för drastiskt, trots förarbetet som har gjorts. Med bakgrund av proposition 2022:1 –
Husarö lägerplats och dess bilagor så började jag fråga runt bland oss gamla rävar i
distriktet. Det vi kom fram till var att det bästa vore att arbeta för att bevara Husarö.

Husarö lägerplats är en unik lägerplats i Stockholms skärgård, om vi avvecklar den kommer
vi aldrig att få en liknande chans igen. Vi arrenderar lägerplatsen, en sorts hyresform, och
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift har haft Husarö som vår lägerplats i 70 år. Vi är
många som i princip har växt upp på lägerplatsen, och upptäckt Svenska Kyrkans Ungas
gemenskap genom Husarö. Att låta en sådan dyrgrip försvinna vore en stor sorg, för mig och
många andra. Men vi är samtidigt medvetna om att en förändring måste ske på något sätt.

Därför har jag funderat kring alternativ till att avveckla Husarö. Då med utgångspunkt från
bland annat utredningen som distriktsstyrelsen har gjort, kallad “Husarö-dåtid-nutid-framtid”,
som ligger på hemsidan.

Det jag, i diskussioner med andra, har kommit fram till är att om man vill utveckla i stället för
att avveckla, något som DS också är inne på. Vore det klokaste är att lösgöra Husarö
förvaltning från Skuss och istället föra över till förvaltningen till en extern förening/stiftelse.
Detta skulle förenkla samarbetet med andra organisationer och dessutom skapa nya
möjligheter att söka ekonomiska bidrag. I samma tanke hoppas jag att i en situation då
Skuss inte är ansvarig över förvaltningen, så kan mer energi läggas på de barn och
ungdomsläger vår förening arrangerar på Husarö.
Jag är inte rätt person att själv bestämma hur denna nya organisation ska se ut. Därför
föreslår jag att årsmötet ger DS i uppdrag att starta en arbetsgrupp som till nästa DÅM har
ett färdigt och välarbetat förslag på hur Husarö förvaltning ska organiseras i framtiden.

Därför föreslås årsmötet besluta…

att: SKUSS fortsätter förvalta, erbjuda egna lägeralternativ och hyra ut Husarö som
vanligt fram till distriktsårsmötet 2023.

att: uppdra åt distriktsstyrelsen att samla friluftsutskottet (FU) och andra intresserade för
att tillsammans i en arbetsgrupp undersöka och förbereda en lösning för Husarös framtid,
med förslag på former för Husarö lägerplats överlevnad, som presenteras på
distriktsårsmötet 2023.

att: uppmana arbetsgruppen att beakta de förslagen som finns bifogade till motionen,
samt låta medlemmarna i distriktet komma till tals.
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