
 

 
 
 

 

Kårstämma Blackebergs sjöscoutkår onsdagen den 3 oktober 2018 

Protokoll 

1. Stämmans öppnande.  

Björn hälsar alla välkomna och öppnar stämman 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 

Alexander Wahlgren väljs till ordförande och Emilia Looberger väljs till 
sekreterare för mötet. 

3. Justering av röstlängden. 

17 personer är närvarande på mötet 

De närvarande är; Emilia Looberger, Ann-Marie Edlund, Emma Bergman, Magnus 
Lindstedt, Axel Sjöström, Ludvig Westman Rising, Per-Åke Elisson, Klas Eskilson, 
Niklas Erneberg, Alexander Wahlgren, Eira Östlin, Jakob Lassen, Felix Larsen, Olof 
Wessén, Björn Sjöstrand, Per Westman, Fanny Linnros 

Alla finnes röstberättigade. 

4. Val av två protokolljusterare 

Emma Bergman och Klas Eskilson väljs till justerare för mötet.  

5. Frågan om stämman behörigen sammankallats.    

Alexander redogör att kallelse har gått ut på mail till alla ledare, samt lagts upp 
på kårens hemsida.  

      Stämman beslutar att stämman behörigen sammankallas 

6. Godkännande av föredragningslistan. 

Stämman godkänner föredragningslistan. 

7. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 
revisionsberättelse för föregående verksamhetsår. 

Björn föredrar verksamhetsberättelsen, se bilaga. 

Jakob föredrar resultat och balansräkning. Kort genomdrag nedan. Se bifogade 
bilagor. 

Kåren har tre stora intäkts grupper; medlemsavgifter, bidrag och lägeravgifter. 



 

Dessa tre är vanligtvis ungefär lika stora. Kåren får även in pengar på andra sätt, 
men dessa är de viktigaste.  

Detta år är lägeravgifterna billigare än vanligt, detta är för att vi ordnade ett eget 
läger istället för att åka på ett Vässaröläger. Bidragsintäkterna är högre i år än de 
brukar vara då vi har sökt många bidrag, t.ex. för nya flytvästar och Avanti segel.   

Vi har gått plus med 42 000 kr tack vare bidrag från S:t Görans kommittén & 
Telia, sent inkommen hyresfaktura samt att kårlägret blev billigare än trott.  

Det frågas vad en sent inkommen hyresfaktura betyder för kårens ekonomi och 
Jakob förklarar att om den hade kommit som den skulle så hade förra årets 
resultat varit 20 000 kr lägre och årets 20 000 kr mer.  

Ungefär 410 000 kr fanns på våra konton vid räkenskapsårets slut.  

Magnus ställer fråga om punkten städning & renhållning i budgeten, där det står 
att vi har betalat för sophämtning på Warfvet. Det förklaras att vi inte har 
sophämtning därifrån, men det avsett dasstömning eller inköp av städmaterial.  

Jakob läser upp revisionsberättelsen från Anders Ek, där han skriver att han inte 
har hittat någon felaktighet. Han föreslår stämman att bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsen, disponera årets resultat i enighet med styrelsens förslag samt att 
disponera årets resultat enligt styrelsens förslag. Se bilaga.  

8. Frågan om fastställande av balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter. 

Stämman fastställer balans och resultaträkningen samt beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet för året 2018–2019. 

9. Beslut med anledning av kårens resultat. 

Stämman godkänner detta. 

10. Motioner och propositioner (se bilagor)  

En motion har kommit till styrelsen. 

Alexander Wahlgren ber om att få höjd avdelningsbudget till Kustfyrarna under 
verksamhetsåret, detta för att kunna bedriva en mer konstruktiv verksamhet än 
tidigare. Detta var något som de bad om förra året och fick beviljat, de tyckte att 
det var väldigt bra och därför frågade om det igen.  

Styrelsen svarar att de redan tagit med det i den föreslagna budgeten, därför 
behöver stämman inte ta upp det.   

11. Fastställande av budget och medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.  

Se bifoga ang. budget.  

Medlemsavgiften föreslås höjas med 50 kr, och att höjningen går till kåren. 
Anledningen till att detta är för att skapa en säkerhetsåtgärd. Om det går igenom 
skulle detta ändars till våren, då fakturorna för hösten har redan gått ut.  

Vi behåller en hög budget för båtarna och säkerhetsutrustning. Kåren har 
införskaffat en ny båt som kommer behövas rustats. Punkten som heter Warfvet 
har däremot dragits ned.  

Det frågas om varför vi har så mycket extra pengar på kontot. Det svaras att det 
fluktuerar med ca 150 000 kr med hur mycket vi har på kontot, och att vi därför 
vill ha en buffert.  



 

Det kommer ett förslag om att vi kan ta hand om någon sorts aktivitet, t.ex. en 
julmarknad eller valborgsfirande för att få in pengar istället för att höja 
medlemsavgiften. 

Stämman beslutar att höja medlemsavgift. 

Stämman godkänner budgeten i helhet.  

 

 

12. Valberedningen presenterar sitt förslag. Val av kårordförande.  

Valberedningen föreslår Björn sjöstrand. 

Stämman godkänner Björn sjöstrand. 

13.    Valberedningen presentera sitt förslag. Val av vice kårordförande. 

Valberedningen föreslår Per Westman. 

Stämman godkänner Per Westman. 

14.     Valberedningen presentera sitt förslag. Val av övriga ledamöter till styrelsen.  

Valberedningen föreslår Emilia Looberger som sekreterare, Jakob Lassen som 
kassör, Niklas Erneberg som Warfvschef, Emma Bergman som Avdelnings & 
Utbildningsansvarig, Ann-Marie Edlund som HY-representant samt Ludvig 
Westman som suppleant för HY-representant. 

Stämman godkänner Emilia Looberger som sekreterare, Jakob Lassen som 
kassör, Niklas Erneberg som Warfvschef, Emma Bergman som Avdelnings & 
Utbildningsansvarig, Ann-Marie Edlund som HY-representant samt Ludvig 
Westman som suppleant för HY-representant. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

Valberedningen föreslår Anders Ek som revisor och Johan Björling som 
revisorssuppleant. 

Stämman godkänner Anders Ek som revisor och Johan Björling som 
revisorssuppleant. 

16.     Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman samt suppleanter för 
dessa. 

Axel Sjöström och Ludvig Westman anmäler sig som frivilliga att åka.  

Stämman godkänner Axel Sjöström och Ludvig Westman som delegater samt 
beslutar att styrelsen kan utse fler om det anses behövas eller om det är någon 
som verkligen vill åka.  

17. Val av scoutkårens delegater till demokratijamboreen samt suppleanter för 
dessa. 

Viktor Westman och Emilia Looberger anmäler sig som frivilliga att åka.  

Stämman godkänner Viktor Westman och Emilia Looberger som delegater.   

18. Val av Warfvskommitté om minst tre personer. 

Valberedningen föreslår Niklas Erneberg, Mikael Erneberg, Hannes Arfalk, 
Rickard Wigart och Johan Rigole.  



 

Stämman godkänner Niklas Erneberg, Mikael Erneberg, Hannes Arfalk, Rickard 
Wigart och Johan Rigole. 

a) Val av lokalkommitté om minst tre personer. 

Valberedningen föreslår Mia Westin och Janne Lundahl. 

Per Westman blir föreslagen att vara med.  

Stämman godkänner Mia Westin, Janne Lundahl och Per Westman 
(Sammankallande).  

 

b) Val av utrustningskommitté om minst tre personer. 

Valberedningen föreslår Erik Sjöstrand och Janne Lundahl, samt att 
kommitteen får mandat att fylla den tomma platsen själva.  

Stämman godkänner Erik Sjöstrand (Sammankallande) och Janne Lundahl, 
samt att kommitteen får mandat att fylla den tomma platsen själva. 

19. Val av valberedning inför nästa ordinarie kårstämma om minst tre personer. 

Valberedningen föreslår Malin Looberger och Per-Åke Elisson, samt att de får 
mandat att själva fylla den tomma platsen.  

Stämman godkänner Malin Looberger (Sammankallande) och Per-Åke Elisson, 
samt att de får mandat att själva fylla den tomma platsen. 

20. Medlemsregistrerare 

Då vår medlemsregistrerare redan förra hösten bad att få avgå och att den 
tilltänkta ersättaren inte kan ta på sig uppdraget måste vi hitta någon ny att fylla 
platsen. Jakob Lassen säger att han kan tänka sig ta hand om bidrag, om han kan 
få hjälp av någon, t.ex. den nya medlemsregistreraren. Emma Bergman åtar sig 
att ansvara för Demokratiarbetet.  

Det var ingen på stämman som kunde tänka sig att vara medlemsregistrerare.  

Vi går ut med frågan till föräldrarna i kåren.  

21. Stämmans avslutande. 

 



 

Efter stämman diskuterades  

1. Bastun 

Angående bastun finns det två förslag, att göra sig av med bastun helt och inte 
införskaffa sig någon ny eller att göra sig av med bastun, men köpa en ny. 

Det verkar finns vilja att köpa in en ny. Styrelsen får lägga fram ett förslag på 
vilken sorts.  

2. Vinden 

Det behövs någon som tar tag i att renovera vinden. HY vill ha en större yta och 
tar gärna tag i detta, men har tidigare tyckt att det blev för jobbigt.  

Det anses att det behövs en HY sida och en patrull sida. 

HY får bestämma sig om de vill ta hand om det, annars går frågan ut till resten av 
kåren för att se om det är någon som kan tänka sig ta hand om det. 

3. Samtyckesblankett 

Det finns nu en samtyckesblankett ang. fotografering inom scouterna.  
 

 

______________________                       ______________________                     

Ordförande: Alexander Wahlgren            Sekreterare: Emilia Looberger 

 

 

______________________                       ______________________                     

Justerare: Emma Bergman                        Justerare: Klas Eskilson 


