
 

 

 

 

Protokoll  Kårstämma   

Katrineholms Scoutkår måndagen 7 mars 2022 

1. Öppnande 

Kårordförande Mårten Grothérus hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman 
öppnad. 

2. Val av mötesordförande  

Beslutades att välja Mårten Grothérus till mötesordförande. 

3. Val av mötessekreterare  

Beslutades att välja Åsa Tolbäcken till mötessekreterare. 

4. Justering av röstlängden  

16 röstberättigande medlemmar fanns närvarande. 

5. Val av två protokolljusterare  

Beslutades att välja Mikaela Augustsson och Per Andersson till protokollsjusterare. 

6. Stämmans behörighet 

Stämman ansågs behörigen sammankallad. 

7. År 2021, föredragningar av 

a. Verksamhetsberättelse. Se bilaga. 

b. Ekonomisk berättelse, resultaträkning och balansräkning. Se bilaga. 

c. Revisionsberättelse. Se bilaga. 

 

8. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2021 



Beslutades att fastställa balans- och resultaträkning för 2021. 

9. Beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsen för 2021 

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt kårstyrelsen för 2021. 

 

10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen 

Beslutades att föra 2021 års förlust till löpande räkning.  

11. Motioner till stämman 

Inga motioner har inkommit. 

12. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för 2022 

• Medlemsavgifter 

Beslutades att lämnas oförändrade och är följande per termin: 

Ordinarie avgift och stödjande vuxna 225 kr 

Aktiva ledare och funktionärer 100 kr 

Stödresurser i periferin  100 kr 

Deltagare i familjescouting     100 kr                                                                                               
(barn under Spårarålder och föräldrar till dessa)  

 

• Verksamhetsplan 

Beslutades att anta enligt förslag. Se bilaga. 

• Budget 

Beslutades att anta enligt förslag. Se bilaga. 

13a. Val av ombud till distriktsstämman  

Beslutades att välja Mårten Grothérus, Lena Wieselgren till ombud till distriktsstämman och att 
uppdra åt ordförande att utse fler ombud (totalt sju). 

13b. Val av ombud till Demokratijamboree 2022 

 



Beslutade att  välja Martin Eriksson, Sigge Tolbäcken Eliasson och Åsa Tolbäcken till ombud till 
Demokratijamboree 2022, och Per Andersson till suppleant och att uppdra åt styrelsen att utse 
ersättare om någon av de valda inte kan delta. 

 

14. Avslutning  

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad. 

 

Vid protokollet 

 

 

Åsa Tolbäcken, sekreterare   Mårten Grothérus, ordförande 

 

Justeras 

 

Mikaela Augustsson   Per Andersson 
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Verksamhetsberättelse 
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Ledare 2021 
 
Rävungarna vår  Rävungarna höst  
  
Carina Eriksson (ansvarig)  Carina Eriksson (ansvarig) 
Maria Moberg  Maria Moberg 
Martin Eriksson  Martin Eriksson 
Evelina Björkholm  Robert Sandberg   
Robert Sandberg  Maria Johansson 
Robert Holmqvist  Banu Arslan 
Maria Johansson  Caroline Hast Gustavsson 
Banu Arslan   Tom Blixt 
Caroline Hast Gustavsson  Charis Snell 
   Ellen Gustavsson 
   Pär Mörk 
 
 
Björnungarna vår  Björnungarna höst 
Sandra Svéda (ansvarig)  Sandra Svéda (ansvarig) 
Andreas Johansson  Pierre Karlsson 
Ann Hellberg   Stefan Frediksson 
Stefan Fredriksson  Stefan Hjelte 
Stefan Hjelte   Robin Persson 
Robin Persson  Svante Bäcklund 
Linda Jaktlund  Linda Jaktlund 
Svante Bäckström  Helén Thorö 
   Jessica Lindskog 
   Therese Åkesson 
 

 
Skogsrövarna vår  Skogsrövarna höst 
Anette Magnussen  Anette Magnussen 
Lena Wieselgren  Lena Wieselgren 
Helena Hellkvist Karlsson  Helena Hellkvist Karlsson 
Ängla Peterzén  Ängla Peterzén 
Andreas Peterzén  Andreas Peterzén 
Patrik Jakobsson  Andreas Johansson 

 
Rovfåglarna vår (måndag) Rovfåglarna höst 
Anna-Karin Andersson (ansvarig) Anna-Karin Andersson (ansvarig) 
Sofia Lindberg  Mårten Grothérus (ansvarig) 
Albin Melin   Jenny Andersson 
Mikaela Augustsson  Albin Melin 
   Albin Grothérus 
Rovfåglarna vår (torsdag)  Admir Merdivic  
Mårten Grothérus (ansvarig) Mikaela Augustsson 
Andreas Peterzén 
Jenny Andersson 
Pierre Karlsson 



 
Knappast  
Sigge Tolbäcken Eliasson (ansvarig) 
Adam Pettersson 
Helena Hellkvist Karlsson 
Martin Eriksson (höst) 
 
Familjescouterna, ansvarig kontaktperson 
Andreas Karlsson 
 
Kårstyrelsen 
Ordförande  Mårten Grothérus 
Vice ordförande Pierre Karlsson 
Kassör/ledamot Lena Wieselgren 
Sekreterare/ledamot  Åsa Tolbäcken 
Ledamöter  Maria Kjellstedt 
  Andreas Johansson 
  Ulrika Gustafsson 
  Anette Magnussen 
  Karin Lindblad Augustsson 
  Sigge Tolbäcken Eliasson (t.o.m 2021-08-16) 
  Ola Eklund  
 
Övriga funktionärer 
Stugfogde Scoutgården Torsten Andersson 
Stugfogde Scoutstugan Daniel Lindell 

Sven Sönnerfors 
Sjöansvarig  Mats Olsson 
Scoutvaruombud Karin Lindblad Augustsson 
Medlemsregistrerare Åsa Tolbäcken 
Julförsäljningsanvarig Åsa Tolbäcken 
Kårutbildare Anna-Karin Andersson 
Materialförvaltare Lasse Skoog 

Roland Eriksson 
PR- och rekryterings- 
ansvarig  Per Andersson 
Registerutdrags- 
administrörer fr.o.m Sigge Tolbäcken Eliasson 
2021-05-11  Ulrika Gustafsson 

Åsa Tolbäcken 
  (vald ordförande har denna behörighet genom sitt uppdrag) 
   
 
Valberedning Sigge Tolbäcken Eliasson fr.o.m 2021-08-16 

Karl Borehall fr.o.m 2021-09-13 
 
Revisorer 
Ordinarie  Lasse Skoog 
  Mats Olsson 
Suppleanter  Jonas Peterzén 
  Gunnar Larsson 

 
 
 



 
 
Ytterligare ett år i pandemins tecken 
 
2021 är ett år, precis som 2020, som inte liknat något annat år kåren upplevt tidigare. Hela året 
har styrts av den rådande pandemin och de restriktioner och rekommendationer som funnit i 
samhället. Under hela våren och slutet av hösten har vi följt de rådande begränsningarna av att 
samlas i större grupper och att hålla avstånd till varandra. Vi har anpassat oss genom att ställa om, 
ställa in en del och skapa nya vägar för att träffas. Trots lättade restriktioner under hösten har 
större delen av alla veckomöten hållits utomhus. 
 
 Ledarna på våra avdelningar har under hela året själva fått bestämma formerna för veckomöten 
så länge kåren följer alla av Folkhälsomyndigheten och Regeringens utfärdade riktlinjer och 
bestämmelser. Ett fantastiskt jobb har utförts och intresset från våra medlemmar har 
upprätthållits under hela året. Antalet medlemmar och aktiva scouter har legat stabilt på straxt 
under 300. 
 
2020 var det år som Katrineholms scoutkår hade funnits i 110 år. Alla jubileum ställdes in men i 
september 2021 firade hela kåren ett 111-årsjubileum i samband med en kårdag. 
 
Förutom hajker som inte genomförts och läger som ställdes in, har ett antal sedan tidigare årligen 
återkommande aktiviteter ställts in; det kårgemensamma St Georgsfirandet, Valborgsmässoafton 
vid Djulö, DM, nationaldagsfirandet, deltagande i Katrineholmsveckan, kretsdag och insamling 
till Världens barn. Majblommeförsäljning genomfördes helt digitalt av de enskilda kårmedlemmar 
som själva ville och hade möjlighet till det. 
 
Kårens ekonomi har inte påverkats av den rådande samhällssituationen och vi har haft inkomster 
från i huvudsak kommunala bidrag, statsbidrag, medlemsavgifter, julmarknad och ett extra 
pandemistöd från Katrineholms kommun på 50000:- 
 
Övergripande arbete 
Under 2021 hölls två ordinarie kårstämmor, 15 mars och 13 oktober. Båda stämmorna 
genomfördes som hybridmöten där både fysiskt och digital närvaro var möjlig. Kårstyrelsen har 
haft sammanträden vid 11 tillfällen; på plats i Scoutgården, några helt digitala och några som 
hybridmöten. Ett av dessa var per capsulam och ägde rum via en sluten grupp på Messenger för 
kårstyrelsen. Under året har ”Styrelsebeslut i korthet” börjat att anslås på anslagstavlan efter varje 
styrelsemöte. 
Kårgemensamma planeringar hölls vid två tillfällen, ett inför vårterminen och ett inför 
höstterminen. Alla ledare var välkomna att delta i planeringen av kårdagen i anslutning till det 
sista styrelsemötet inför sommaren. 
 
Avdelningsarbetet 
Våra ledare, funktionärer och föräldrar har bedrivit verksamhet på åtta avdelningar under 2021. 
Två Spåraravdelningar, en Upptäckaravdelning, två Äventyraravdelning under våren och en under 
hösten, en Utmanaravdelning, en grupp med Familjescouter och en grupp med +65 scouter. 
Tyvärr har verksamheten på den anpassade avdelningen Vilddjuren legat nere under hela 2021.  
Avdelningsmöten har hållits i princip varje vecka under hela pandemin. Några endagshajker av 
respektive avdelning har kunnat genomföras, bl.a. Spårarnas vandring som ägde rum i anslutning 
till julmarknaden. All verksamhet som hållits under året har präglats av stort engagemang från alla 
deltagare. 
 



Scoutgården har använts flitigt. Varje vardagskväll har en eller fler avdelningar haft veckomöten 
och många söndagar har gården varit uppbokad för möten med Familjescouterna. Utmanarlaget 
Knappast har haft sina möten i anslutning till sitt egna hus vid Scoutgården. Under maj till 
september har de flesta veckomöten varit förlagda vid Scoutstugan.  
 
 
Avdelningarna 
Spårarscout måndag: Rävungarna 
Spårarscout tisdag: Björnungarna 
Upptäckarscout onsdag: Skogsrövarna 
Äventyrarscout måndag Rovfåglarna (vt) 
Äventyrarscout torsdag: Rovfåglarna 
Utmanarscout fredag: Knappast 
Familjescouter varannan söndag 
 
Digitala scouter 
Under året har hemsidan, https://katrineholm.scout.se uppdaterats kontinuerligt för att 
tillgängliggöra all typ av information för kårens medlemmar. 
På hemsidan finns ett kalendarium, information och reportage med olika bilder från våra 
aktiviteter. Där finns också alla avdelningarnas terminsprogram, alla kårens dokument och 
möjlighet att länka vidare till andra relevanta webbplatser med scoutanknytning. Fler av 
anmälningarna till avdelningarnas och kårens arrangemang sker via webbformulär på hemsidan.  
Som ett komplement till hemsidan finns en Facebook-sida för hela kåren som ger möjlighet till 
snabbare uppdateringar och interaktivitet för scouter, ledare, föräldrar och andra intresserade. 
Vissa avdelningar kommunicerar med föräldrar via egna Facebook- eller Messenger-grupper. 
Även ledare har egna grupper på sociala medier för smidigare kommunikation. 
 
Utbildning 
Möjligheterna till att delta fysiskt i olika ledarutbildningar har påverkats av pandemin under det 
senaste året. Scouterna har under året erbjudit de flesta utbildningar digitalt och utbudet har varit 
stort. Fler ledare har genomfört utbildningen Leda scouting under året och många har gjort 
Trygga möten-utbildningen första gången eller förnyat utbildningen. Mårten Grothérus har 
genomfört utbildningen Leda kår. 
 
Scoutföräldrar 
En av förutsättningarna till vår verksamhet är föräldrar som ställer upp. Ett antal föräldrar har 
under året hjälp till vid behov och även blivit scoutledare. 
De föräldramöten som vanligtvis hålls på alla avdelningar under hösten ställdes in p.g.a. tidsbrist 
men all information som då brukas ges delades på kårens hemsida. 
 
Onsdagsgrupp 
Kåren har en ovärderlig resurs i den grupp av ”+65-scouter” som utgör Onsdagsgruppen. De 
träffas vanligtvis en förmiddag i veckan och sköter om Scoutgården, Scoutstugan och allt 
material. De är ingen avdelning i samma bemärkelse som övriga avdelningar, följer inget 
terminsprogram utan planerar vad de gör utifrån aktuella behov.  
 
Rekrytering 
Kåren har genomfört rekrytering genom annonsering, ett skolbesök, prova-på-veckor i början av 
höstterminen riktat mot främst barn i Spåraråldern och spridning av information till kommunens 
skolor. Utvecklingskonsulent Linnéa Pettersson från Scouternas regionala kansli deltog en dag i 
skolan.  



Rekryteringen var lyckad och antalet scouter ökade. Vi fick också ett antal nya ledare genom 
föräldrar som engagerat sig.  
 
Kommunal samverkan 
Under året har kåren inte deltagit i de vanligt förekommande kommunala arrangemang då dessa 
ställts in. Lyckliga gatorna kom igång igen under hösten och kåren hjälpte till att grilla och servera 
korv vid ett tillfälle 26/11.  
Bidragsdialogen upplevdes som bra men kåren fick inte det bidrag vi sökte inför 2022 i 
förhållande till föregående år. Styrelsen tolkar det som att den lägre summan kan förklaras av att 
Service- och teknikförvaltningen för första gången till 100 % följde den handbok de tagit fram 
och helt enkelt missat vissa handlingar som kåren bifogade till sin ansökan, som t.ex. den alkohol- 
och drogpolicyn vi följer som är framtagen av Scouterna och beslutad på Demokratijamboree 
2020. Samma sak har inträffat för en rad andra föreningar i kommunen. Styrelsen följer upp vad 
som kommunen saknade inför ansökan av bidrag inför 2023. 
 
Sjöaktiviteter 
Kårens kanoter och kajaker har använts flitigt av alla avdelningar under de perioder då 
veckomöten har hållits vid Scoutstuga.  
Kåren har hyrt ut kanoter vid ett flertal tillfällen som gett ett extra tillskott i kassan. 
 
Skidkväll 
En skidkväll arrangerades i Spökbacken 15/2. Kåren hyrde backen och alla scouter med familj 
och vänner var välkomna att åka skidor. Runt 100 personer var där under kvällen. Kåren kunde 
bjuda medlemmarna på skidhyra efter ett bidrag ur ICA Maxi-fonden (som kåren mottog för att 
använda under 2020 men fick spara ett år på grund av pandemin). 
 
St George 
Inget gemensamt firande ägde rum på St Georgedagen 23/4. Avdelningarna genomförde egna 
firanden i samband med sina veckomöten med märkesutdelning. Ordförande besökte Knappast 
på deras möte och delade ut förtjänsttecken. 
 
Kårdag 
Lördagen 25/9 arrangerades en kårdag. Temat och historien bakom dagen var att Super Mario 
och hans vänner behövde hjälp med att hitta stjärnstoft från Scoutstjärnan som den elaka Bowser 
sprängt i minst 111 bitar. Alla scouter med familjer var inbjudna och cirka 115 scouter, syskon 
och föräldrar anslöt. Alla delades upp i grupper och gick ett spår runt Stalls backe där man 
tillsammans fick lösa en rad olika uppgifter. Gemensam middag serverades på Scoutgården och 
alla fick tårta för att fira kårens 111-årsjubilleum. Dagen avslutades med ett lägerbål lett av Pelle 
Andersson. Service- och tekniknämndens ordförande, Annelie Hedberg, kom på besök i 
samband med middagen och överlämnade en födelsedagspresent från Katrineholms kommun. 
Kostnaden för dagen kunde hållas nere med hjälp av sponsring av middagen från Kronfågel. 
 
 
Julmarknad  
Söndagen 21/11 genomfördes en välbesökt julmarknad vid Scoutgården. Avdelningarna sålde 
saker de själva tillverkat under hösten, det var också försäljning av bl.a. bröd, dörrkransar, korv, 
glögg, våfflor gräddade över öppen eld, lotterier med många fina priser skänkta av 
kårmedlemmar, fiskdamm, marknad för begagnade scoutprylar och café. Möjlighet fanns att 
prova och beställa scoutskjortor.  
Resultatet av marknaden var över alla förväntningar och ett särskilt tack riktas till Kilab för 
sponsring av bl.a. inköp av lotterivinster från Scoutshop. 



Julförsäljning 
Alla medlemmar gavs under hösten möjlighet till att ta upp beställningar av Scouternas julsaker 
och själva tjäna 10% av försäljningssumman. Beställningarna togs upp av en majoritet av 
avdelningarna och levererades i samband med marknadshelgen och alla besökare på 
julmarknaden hade även möjlighet att på plats köpa Scouternas julsaker.  
 
Julgröt 
Onsdagen 15/12 var alla ledare, aktiva vuxna och Knappast inbjudna till traditionsenlig julgröt. 
Då deltagarantalet ökat de senaste åren, med anledning av pandemin och ett skifte av ansvariga 
för arrangemanget, ägde den rum i Scoutgården istället för i Scoutstugan.  
 
Övriga arrangemang och deltagande 

• En ledaraktivitet med TURF genomfördes 30/10. 
• Kåren har representanter som ingår i planeringsgruppen av Äventyrarprogrammet på 

DUST 2022. 
• Per Andersson, Anna-Karin Andersson, Lasse Skoog och Åsa Tolbäcken deltog 11/9 på 

återträff för Gröna Spåret som äger rum vart femte år. 
• Åsa Tolbäcken deltog i Scouternas workshop i arbetet om innehållet i Scouternas ansökan 

till Postkodslotteriets drömprojekt. 
 
 
Lokaler och material 
Underhåll och städning av Scoutgården och Scoutstugan har under året till största delen sköts av 
Onsdagsgruppen. Under året har bl.a. ny utomhusbelysning mot Åsen och framsidan installerats, 
skivorna i klätterväggen bytts ut och vid stugan har renovering av fönstren fortsatt. 
Styrelsen tog ett beslut om en ”omstart” av larminstallationen som pågått under flera år. Offert 
från flera företag inkom och Oppunda Säkerhet anlitades och installerade en helt ny 
säkerhetslösning som i skrivandes stund kommer att tas i bruk vilken dag som helst. Lösningen 
inkluderar inbrottslarm med kameraövervakning och brandlarm för alla byggnader och utrymmen 
på Scoutgården förutom vedboden. 
En rad inköp har gjorts under året till följd av den inventering av material som gjorde i slutet av 
2020. Förutom dessa och normalt förekommande inköp har bl.a. följande beslutats och 
inhandlats: 

• 15 Trangiakök 
• 75 Moraknivar, en uppsättning per åldersgrupp, med tillhörande förvaringsväskor. 
• Dammsugare till stora huset och Knappasthuset 
• Utrustning för tenngjutning. 
• Slipsten 

Beslut har också tagits om en uppdatering av all klätterutrustning. 
 
Mångfald och integration 
Vi arbetar ständigt för en bred rekrytering och alla scouters lika värde oavsett religion, kön, ålder, 
etnicitet m.m. Vid samtliga rekryteringstillfällen har t.ex. information på fler olika språk funnits.  
 
Kretsen och distriktet 
Kåren har varit representerad i de två kretsträffar som hållits under året, en på våren och en på 
hösten. Vi har även deltagit i den digitala distriktsstämma som genomfördes och i 
kårordförandeträffar. I distriktsstyrelsen har Helena Hellkvist Karlsson från Katrineholms 
scoutkår varit ordförande.  



 
Förtjänsttecken 
Under året har fler förtjänsttecken för troget engagemang som ledare och/eller aktiv vuxen delats 
ut. 
Brons: Ulrika Gustafsson, Mårten Grothérus, Andreas Peterzén, Karin Lindblad Augustsson, 
Sigge Tolbäcken Eliasson, Adam Pettersson, Madelene Augustsson, Ola Eklund 
Silver: Helena Karlsson Hellkvist, Lena Wieselgren 
Guld: Maria Moberg, Pierre Karlsson, Carina Karlsson Forsberg 
Guld med emalj: Daniel Lindell 
 
 
Till sist 
Styrelsen anser att verksamheten under året har genomförts enligt den fastställda 
verksamhetsplanen, som togs fram för att kunna anpassas efter vid tiden för beslutet rådande 
restriktioner och rekommendationer, och för att fungera även om samhället öppnades upp helt 
eller delvis.  
Styrelsen ser fram emot ett nytt år med nya scoutupplevelser – allt från det enkla mötet till 
storslagna äventyr. 
 
 
Katrineholm mars 2022 
 
 
 
 
Mårten Grothérus Pierre Karlsson Åsa Tolbäcken 
 
 
 
Martin Eriksson Lena Wieselgren Ola Eklund 
 
 
 
 
Robban Sandberg Karin   Anette Magnussen 

Lindblad Augustsson  
 
 
 
 
Andreas Johansson 
 

 



Sida 1  (1)

Utskriven: 2022-03-04 15:28:05

KATRINEHOLMS SCOUTKÅR 818500-4895

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A611

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
2 170,003110 Majblommeförsäljning
9 550,003120 Kanotuthyrning

35 488,503170 Julmarknad
14 065,003180 Övriga intäkter

S:a Nettoomsättning 61 273,50

Övriga rörelseintäkter
36 488,103900 Medlemsavgifter
31 150,003985 Statliga aktivitetsbidrag
87 750,003987 Kommunala bidrag

S:a Övriga rörelseintäkter 155 388,10

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 216 661,60

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-18 710,444010 Förbrukningsmateriel
-53 309,654030 Inventarier
-20 692,004040 Scoutvaror
-2 804,874110 Hajker, kårgemensamt
-3 065,364112 Möten (Styrelse, Stämmor etc)
-2 000,004120 Läger
-1 097,804160 Uppvaktningar
-8 000,004210 Terminspengar

S:a Råvaror och förnödenheter -109 680,12

106 981,48Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-48 533,005010 Lokaler driftkostnader
-101 669,005020 Lokaler

-3 850,506211 Tele, IT
-16 262,006220 Annonsering
-3 498,006250 Bankavgifter
-2 952,006310 Försäkringar

-900,256390 Övriga utgifter
S:a Övriga externa kostnader -177 664,75

S:a Rörelsens kostnader -287 344,87

-70 683,27Rörelseresultat före avskrivningar
-70 683,27Rörelseresultat efter avskrivningar
-70 683,27Resultat före finansiella intäkter och kostnader
-70 683,27Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
-70 683,27Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
-70 683,27Resultat före skatt

Beräknat resultat: -70 683,27



Sida 1  (1)

Utskriven: 2022-03-04 15:29:06

KATRINEHOLMS SCOUTKÅR 818500-4895

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A611

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

374 556,65 374 556,65 -70 683,27 303 873,381930 Bankkonto F

561 274,26 561 274,26 0,00 561 274,261940 Bankkonto

S:a Kassa och bank 935 830,91 935 830,91 -70 683,27 865 147,64

S:a Omsättningstillgångar 865 147,64-70 683,27935 830,91935 830,91

S:a TILLGÅNGAR 865 147,64-70 683,27935 830,91935 830,91

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

-631 550,36 -631 550,36 -184 372,99 -815 923,352061 Eget kapital kårverksamheten

-184 372,99 -184 372,99 184 372,99 0,002068 Vinst/förlust föregående år

S:a Balanserat kapital -815 923,35 -815 923,35 0,00 -815 923,35

S:a Eget kapital -815 923,350,00-815 923,35-815 923,35

Obeskattade reserver och avsättningar

Avsättningar

-119 907,56 -119 907,56 0,00 -119 907,562240 Fastighetsfond

S:a Avsättningar -119 907,56 -119 907,56 0,00 -119 907,56

S:a Obeskattade reserver och avsättningar -119 907,560,00-119 907,56-119 907,56

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-935 830,910,00-935 830,91-935 830,91

Beräknat resultat: 0,00 0,00 -70 683,27 -70 683,27
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Verksamhetsplan för år 2022 
 
Verksamhetsomfattning 
Katrineholms Scoutkår ska bedriva verksamhet för alla scoutgrenar, inklusive anpassad 
verksamhet för barn/ungdomar med särskilda behov, samt familjescoutverksamhet för yngre 
barn tillsammans med vuxna. Antalet avdelningar per gren beror på antal barn och ungdomar 
samt ledartillgång. 
 

Programinriktning 
Programmet ska präglas av äventyr, gemenskap och friluftsliv. Vi satsar särskilt på att öka 
kvaliteten i scoutverksamheten genom att utveckla vårt sätt att tillämpa scouternas program och 
som en del av detta scoutmetoden. Programmet skall utvecklas i varje avdelning, i samverkan 
mellan avdelningarna och genom gemensamma kåraktiviteter.  
 

Läger  
Upptäckare och Äventyrare deltar i DUST 30/7-5/8. 
Knappast deltar i Nationellt Jamboree 30/7-6/8 eller DUST 
 

Övriga kårgemensamma evenemang 
Sankt Georgsdagen firas traditionellt, omkring 23 april. 
Julmarknad genomförs helgen innan första advent. 
 

Ledare 
Kåren skall sträva efter att varje avdelning har minst en ledare per patrull, och att det skall finnas 
både manliga och kvinnliga ledare på varje avdelning. Kåren ska ge sina ledare möjlighet att 
utvecklas, bland annat genom att delta i olika ledarutbildningar. Kåren ska skapa sammanhållning 
och trivsel för sina ledare. Minst en ledarvårdande aktivitet med trivselinriktning och en egen 
utbildningsaktivitet skall genomföras under året. 
 

Rekrytering 
Rekrytering av barn, ungdomar och vuxna ska genomföras i samband med höstterminsstarten, 
samt vid behov genom ytterligare särskilda insatser. Vi går vidare med att som del av en 
internationell rörelse arbeta för att på lokal nivå nå fler människor med utländsk bakgrund. 
 

Scoutföräldrar 
Kåren ska rekrytera och engagera föräldrar i scoutarbetet främst i samband med 
höstterminsstarten samt genom uppföljning av föräldrarnas intresseanmälningar.  
 

Inkomstkällor 
Kåren ska under 2022 bedriva uthyrning av kanoter i egen regi.  
Kåren ska förvalta och utveckla de nuvarande inkomstkällorna vilka förutom bidrag är: 
engagemang i majblommeförsäljningen, julmarknad med julförsäljning, samt eventuell sponsring.  
Kåren kan hyra ut sina lokaler till ändamålsenlig verksamhet.    
 

Scoutgården och Scoutstugan 
Kåren ska förvalta och förbättra sina fastigheter. 
 

Extern information 
Kårstyrelsen ska bevaka att vi ”syns” på ett positivt sätt i media. 
Speciell fokus ska läggas på läger och andra kåraktiviteter. 
Scoutkårens hemsida utvecklas vidare. 
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Strategiska prioriteringar för år 20221 
SCOUTERNA UTVECKLAS TILL FÖREBILDER: 

Mål: Jobba för att bli ännu bättre förebilder för våra scouter och att scouterna utvecklas som 
förebilder för varandra.  

Ansvariga: Styrelsen 
 
Dessa aktiviteter gör vi för att uppnå våra mål:  

• Ett möte/termin för endast ledare för att teambilda. 
• Ett veckomöte som fokuserar på hur vi (barnen) är mot varandra. 
• Mer genomarbetade brouppgifter. 

 

VI ÖVERTRÄFFAR SCOUTERNAS FÖRVÄNTNINGAR I VARJE MÖTE  

Mål: Ta reda på vad scouterna vill. Bra planering – genomarbetad, flexibel. Vara öppna för nya 
saker/aktiviteter. 

Ansvariga: Avdelningsledarna 
 
Dessa aktiviteter gör vi för att uppnå våra mål:  

• Inkludera scouterna i planeringen. Avsätta tid till planering. Utbildning för ledare. 
• Följa Blå Tråden. 
• Utvärdera verksamheten (stöd och hjälp för avdelningsledare). 

FLER SKA FÅ UPPLEVA SCOUTING  

Mål: Fortsätta med rekrytering som tidigare. Behålla fler vuxna som aktiva. 

Ansvariga: Styrelsen 
 
Dessa aktiviteter gör vi för att uppnå våra mål:  

• Samma som tidigare. 
• Jobba på att överträffa de vuxnas förväntningar för att behålla dem. 
• Ledarvård. 

 
1 Med långsiktigt fokus fortsätter med samma prioriteringar som under 2021 för att hinna realisera dessa. 



Katrineholms Scoutkår
Budget 2022

Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget 
2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022

Intäkter
Majblommeförsäljning 10 000 12 338 8 000 591 2 000 2170 2 000
Kanotuthyrning 2 000 3 250 2 000 7 723 5 000 9550 8 000
Julförsäljning 1 000 
Valborg 5 000 4 674 
Julmarknad 25 000 27 736 25 000 1 050 25 000 35488 30 000
Övriga intäkter 2 000 10 332 3 000 3 500 3 000 14065 3 000
Projekt Summercamp -3 000 
Delsumma: 42 000 58 330 38 000 12 864 35 000 61 273 43 000 

Medlemsavgifter 41 000 36 560 35 000 37 055 35 000 36488 35 000
Statliga aktivitetsbidrag 25 000 30 300 25 000 36 539 25 000 31150 25 000
Kommunala aktivitetsbidrag 118 000 118 000 111 750 186 750 87 750 87750 121 276
Kommunala driftbidrag
Kommunala hyresbidrag
Kommunala utbildningsbidrag
Räntor
Delsumma: 184 000 184 860 171 750 260 344 147 750 155 388 181 276

Intäkter totalt: 226 000 243 190 209 750 273 208 182 750 216 661 224 276

Utgifter
Förbrukningsmaterial -10 000 -9 265 -10 000 -15 961 -15 000 -18 710 -15 000
Inventarier -125 000 -2 481 -50 000 -32 969 -50 000 -53 309 -20 000
Scoutvaror -12 000 -7 221 -7 000 -11 732 -10 000 -20 692 -10 000
Hajker kårgemensamt
Kårgemensamma aktiviteter -12 000 -11 020 -15 000 -3 692 -15 000 -9 304 -10 000
Möten (styrelse stämmor etc). -5 000 5 775 -8 000 -3 221 -8 000 -3 065 -8 000
Läger -10 000 445 -20 000 -2 000 -10 000 4 500 -20 000
Interna möten
Externa möten
Kurser, utbildning -20 000 -6 788 -7 000 -5 250 -7 000 0 -7 000
Uppvaktningar -2 000 -1 145 -2 000 -777 -2 000 -1 097 -5 000
Terminspengar -10 000 -9 140 -9 000 -9 800 -20 000 -8 000 -10 000
Programstöd till avdelningar -2 000 -6 075 -2 000 3 126 -2 000 0
Projekt
Projekt Integration
Projekt Faluhajk -1 000 -2 000 -1 408 0 -2 000
Katrineholm 100år
Delsumma: -209 000 -46 915 -132 000 -83 684 -139 000 -109 677 -107 000

Lokaler -20 000 -11 350 -50 000 -56 799 -20 000 -101 669 -20 000
Driftkostnad -50 000 -46 745 -50 000 -49 346 -50 000 -48 533 -50 000
Tele It -3 000 -1 226 -3 000 -2 872 -5 000 -3 740 -4 000
Annonsering -30 000 -16 614 -18 000 -15 663 -18 000 -16 262 -20 000
Avgifter porto (Bankavgifter) -3 000 -3 885 -4 000 -2 284 -4 000 -3 498 -5 000
Försäkringar -11 000 -10 834 -11 000 -24 325 -10 000 -2 952 -15 000
Övrigt -5 000 -4 409 -5 000 -2 234 -5 000 -900 -5 000
Delsumma: -122 000 -95 063 -141 000 -153 523 -112 000 -177 554 -119 000

Utgifter totalt: -331 000 -141 978 -273 000 -237 207 -251 000 -287 231 -226 000

Över/underskott: -105 000 101 212 -63 250 36 001 -68 250 -70 570 -1 724

Kommentar för 2021: Investerat i nytt larm och kostnad för gammalt larm + inventarier.


