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Motion kring investeringar i scoutkåren 

Bakgrund 

Vi har vid flera sammankomster diskuterat behovet och önskemålet kring lite större och 

långsiktiga investeringar av material för scoutkåren och att använda en del av våra besparingar. 

Här har vi diskuterat bland annat tält, kanoter och uppgradering av hajkutrustning. Det finns 

många idéer och det är en trög process att diskutera detta i stormöte. 

Motionären föreslår stämman 

1. att kårstämman utser en liten grupp som får ansvar för att ta fram ett långsiktigt förslag 

för materialbehov. MIG = Material-Investerings-Gruppen. Denna grupp skall inte 

förväxlas med materialförvaltaren eller stugfogden och inte heller blandas in i dessa 

funktioner utan endast jobba med materialförsörjningen. 

2. att den av stämman utsedda gruppen får fritt knyta till sig individer och experter och 

andra som vill vara med. 

3. att kårstämman beslutar om storleken på investeringar. 

4. att MIG-gruppen presenterar sina förslag för styrelsen, materialförvaltaren och 

stugfogden och efter ett godkännande får i uppdrag att införskaffa det godkända 

materialet. Anledningen till ett godkännande från dessa funktioner är att investeringarna 

skall ligga i linje med stämmans beslut och att det finns möjlighet att ta om hand och 

förvara materialet. 

Motionär 

Berndt Lehnert 

 

Styrelsens svar 

Styrelsen håller med om att det behövs en långsiktig plan för införskaffning av material. Vi ser 

dock redan nu att det är svårt att få in folk till arbetsgrupperna och tror därför inte att en ny 

grupp är rätt väg att gå. Vi tror att det behövs ett samarbete mellan materialförvaltare och 

styrelsen för att ta fram en långsiktig plan för materialet. Det är även mycket viktigt att få input av 

dem som använder materialet. 
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Styrelsen tror även att det vore bra med en långsiktig plan för kåren som helhet, inte bara 

materialet. 

Styrelsen föreslår 

 att avslå motionen 

 att styrelsen till nästa kårstämma ges i uppdrag att ta fram ett förslag på långsiktig plan för 

kåren tillsammans med berörda parter 


