
 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

Box 2078, 176 02 Järfälla, Plusgiro 54 26 90-3, Org. Nr. 813200-5128 

 

Protokoll från Kallhälls Scoutkårs 

Kårstämma 2014 
Datum:  2014-10-05 

Tid: 13:00 

Plats: Slammertorp, Kallhäll 

Närvarande: 

Torbjörn Persson Jenny Persson Felicia Persson 

Emilia Persson Jakob Maleus Cederäng Joakim Tollsten 

Anna Lindström Berndt Lehnert Ida Nömm 

Fredrik Löfgren Styrbjörn Brijker Alexander Bjurström 

Rikard Nilsson Isac Lundqvist Malin Hansson 

Linus Ekberg Viktor Holmvall Lina Ingstrand 

Fiffi Skalleberg Erik Bjurström Sofia Björndal 

Julius Flender Oskar Birkne  

 

Bilagor 

Bilaga 1  Motion Inköp av kopiator till Slammertorp 

Bilaga 2 Motion Upprustning av Slammertorp 

Bilaga 3 Motion Renovering av ovanvåningen på Slammertorp 

Bilaga 4 Motion Kanotrenovering 

Bilaga 5 Motion Lägermaterial 

Bilaga 6 Motion Angående ändringar i stadgan 

Bilaga 7 Motion Återbetalning av avdelningsbidrag 

Bilaga 8 Motion Övningsmaterial 

Bilaga 9 Proposition Subventionering av läger för ledare 

Bilaga 10  Revisorns rapport 

Bilaga 11  Resultaträkning 

Bilaga 12 Balansräkning 

Bilaga 13 Budget 2014-2015 

   

§1.  

Mötets öppnande 

Kårordförande Jakob Maleus Cederäng förklarar Kallhälls Scoutkårs Kårstämma 2014 

öppnad. 

 

§2.  

Val av mötesordförande 
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Kårstämman väljer Oskar Birkne till mötesordförande. 

 

§3.  

Val av mötessekreterare 

Kårstämman väljer Torbjörn Persson till mötessekreterare. 

 

§4.  

Justering av röstlängden 

Röstlängden fastställs. På grund av problem med medlemsregistret så kunde inte Rikard 

Nilsson registreras som medlem före mötet. Stämman väljer att trots detta ge Rikard 

Nilsson rösträtt. 

 

§5.  

Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

Kårstämman väljer Lina Ingstrand och Viktor Holmvall till justerare tillika rösträknare. 

 

§6.  

Fråga om kårstämman behörigen sammankallats 

Kårstämman finner att kårstämman behörigen har sammankallats. 

 

§7.  

Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, 

balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmaste föregående 

verksamhetsår 

Torbjörn Persson läser upp de viktigaste punkterna från verksamhetsberättelsen på 

kårstämmans begäran. Verksamhetsberättelsen skickas ut när den är färdigsammanställd. 

Fiffi Skalleberg redovisar resultaträkning och balansräkning. Se bilaga 11 och 12 

Berndt Lehnert lämnar in revisionsrapporten (bilaga 10). 

 

Mötet ajourneras 13:50 för fika. 

Mötet upptas igen 14:05 

 

Berndt Lehnert lämnar kårstämman. 

 

§8.  

Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av 

ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsår 

Kårstämman fastställer resultat- och balansräkning. 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet under försättning att revisorn Berndt Lehnert inte finner 

några oegentligheter vid revisionen. 
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§9.  

Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

Kårstämman beslutar att förlusten på 376 kronor förs över i ny räkning. 

 

§10.  

Behandling av motioner och propositioner till kårstämman  

 

Motion 1 (Bilaga 1)  

Inköp av kopiator till Slammertorp 

Kårstämman beslutar att avslå motionen. 

Kårstämman beslutar att bifalla motyrkandet från Oskar Birkne. 

 

Motion 2 (Bilaga 2) 

Upprustning av Slammertorp 

Kårstämman beslutar att styrelsen ska tillsätta en underhållsgrupp som ser över dessa 

frågor, där den yttre miljön prioriteras. 

 

Motion 3 (Bilaga 3) 

Renovering av ovanvåningen på Slammertorp 

Kårstämman beslutar att avslå motionen. 

Kårstämman beslutar att bifalla styrelsens förslag. 

 

Motion 4 (Bilaga 4) 

Kanotrenovering 

Kårstämman beslutar att avslå motionen. 

Kårstämman beslutar att bifalla styrelsens förslag. 

 

Motion 5 (Bilaga 5) 

Lägermaterial 

Kårstämman beslutar att bifalla motionen. 

 

Motion 6 (Bilaga 6) 

Angående ändring av stadgarna. 

Kårstämman beslutar att bifalla motionen. 

 

Motion 7 (Bilaga 7) 

Återbetalning av avdelningsbidrag 

Kårstämman beslutar att bifalla motionen. 

 

Motion 8 (Bilaga 8) 

Övningsmaterial 
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Kårstämman beslutar att bifalla motionen. 

 

Proposition (Bilaga 9) 

Subventionering av läger för ledare. 

Kårstämman beslutar att avslå propositionen att subventionering av läger ska ligga på 

24%, en per 4 scouter. 

Kårstämman beslutar att bifalla motyrkandet att subventionering av läger ska ligga på 

50%, en per 4 scouter. 

 

§11.  

Fastställande av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret 

samt medlemsavgift för det kommande årets vår- och hösttermin 

 

Verksamhetsplan 

Kårstämman beslutar att den tillträdande styrelsen får i uppdrag att författa en 

verksamhetsplan. 

 

Mötet ajourneras 10 minuter då budgeten behöver revideras utifrån förutsättningar som 

fastställts i §10. 

 

Budget 2014-2015 

Kårstämman fastställer en budget för 2014-2015 som går med ett negativt resultat på 

23520 kronor. Se bilaga 13. 

 

Medlemsavgifter 

Kårstämman beslutar att medlemsavgiften per termin inte förändras och förblir som 

följer: 

500 kr/scout 

200 kr/ledare 

max 1000 kr/familj  

 

§12.  

Val av kårordförande och vice kårordförande 

 

Kårstämman väljer  

Jakob Maleus Cederäng   ordförande, 1 år (omval) 

Oskar Birkne    vice ordförande, 1 år (nyval) 

 

Viktor Holmvall lämnar mötet 

 

§13.  

Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 
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Kårstämman väljer  

Torbjörn Persson    sekreterare, 1 år (omval) 

Rikard Nilsson    kassör, 1 år (nyval) 

Amanda Hedenberg   ungdomsrepresentant, 1 år (omval) 

Elisabeth Östlund    ledamot, 1 år (nyval) 

 

§14.  

Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Kårstämman väljer 

Johan Hård   Revisor, 1 år (nyval) 

Joakim Tollsten   Revisorsuppleant, 1 år (nyval) 

 

§15.  

Val av valberedning 

Caroline Johansson och Patrik Fineman har ett år kvar på sina respektive mandatperioder: 

 

Kårstämman väljer in följande personer i valberedningen: 

Berndt Lehnert   1 år (omval) 

Anneli Löfgren   1 år (nyval) 

Sofia Björndal   1 år (nyval) 

Malin Holmvall   1 år (nyval) 

 

§16.  

Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte 

med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa 

Kårstämman väljer 

Jakob Maleus Cederäng  ombud 

Oskar Birkne   ombud 

Joakim Tollsten   suppleant 

 

 

§17.  

Val av scoutkårens delegater till distriktsstämma för tiden intill nästa möte samt 

av samma antal suppleanter till dessa 

Kårstämman väljer 

Torbjörn Persson   Ombud 

Oskar Birkne   Ombud 

 

Styrelsen tillsätter de vakanta platserna till distriktsstämman. 

 

§18.  

Övriga frågor 
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Kårstämman tackar de avgående styrelseledamöterna Fiffi Skalleberg och Kristoffer 

Östlund för deras arbete i styrelsen. 

 

§19.  

Mötets avslutande 

Mötet avslutas 

 

 

 

Protokoll från Kallhälls Scoutkårs Kårstämma 2014  

den 5 oktober 2014 

 

 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

Oskar Birkne   Torbjörn Persson 

 

 

Justerare   Justerare 

 

 

Lina Ingstrand   Viktor Holmvall 
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Bilaga 1 

Motion om inköp av kopiator till 

Slammertorp 
Som scout och scoutledare finns det behov att kunna skriva ut och kopiera material. Dels är det 

sådant som behövs till scoutmötena sedan är det även affischeringsmaterial som t ex till prova-

på-möten, Café Slammertorp, basaren mm. 

I dagsläget har vi en enkel bläckstråleskrivare som är väldigt långsam och som inte kan kopiera 

stora mängder och inte heller i A3-format. För att kunna använda denna skrivare måste man 

antingen först ha skrivit ut ett exemplar av det papper man vill kopiera eller så måste man ansluta 

en dator till skrivaren för att kunna skriva ut, det finns inte möjlighet att endast sätta in ett USB-

minne och välja den fil man vill skriva ut. Som ledare som inte äger egen skrivare och som inte 

har möjlighet att kunna skriva ut på jobbet får man problem när man behöver utskrifter till ett 

scoutmöte. Det räcker inte att endast planera mötet, man behöver också jaga någon som kan 

skriva ut material. Det är ett stressmoment man som ledare gärna vill slippa. Som ledare vill man 

gärna att kåren har den utrustning som behövs för att underlätta arbetet så att ledare kan 

koncentrera sig på planering av verksamheten. 

Det finns dokument som kåren behöver bevara och arkivera under längre tid, som t ex stämmo- 

och styrelseprotokoll. De regler som gäller för arkivering av sådana dokument säger att dessa 

dokument ska vara skrivna på laserskrivare för att det bevarar texten bättre.  

I dagsläget tror jag inte att några av de dokument vi arkiverar är skrivna på laserskrivare 

Därför föreslår jag att: 

1. Stämman beslutar att kåren ska köpa en färglaserskrivare under året. 

2. Stämman beslutar att avsätta minst 7000 kr i budgeten för inköp av en sådan skrivare 

3. Stämman utser en lämplig person att göra detta inköp 

 

/ Anna Lindström 
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Bilaga 2 

Allmän upprustning av Slammertorp, 

utvändigt och invändigt. 
Som det ser ut idag är det nästan pinsamt att hyra eller låna ut. Köket är inte färdigt vad gäller 

utrustning och färgsättning. Bl.a saknas köksfläkt.Köket måste se enhetligt ut.Utrustningen som 

finns idag är bara ett hopkok. Färgerna harmoniserar inte med varandra. 

Gräsklippning, gärna schemalagd. 

Eldstaden iordningställas och upprustning. 

Det måste synas att det är Kallhälls scoutkår som är i Slammertorp. 

Utemöbler rustas upp. 

Toalett, tvättrum och övervåning behöver rustas upp med ljusa färger. 

 

Anneli Löfgren 
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Bilaga 3 

Motion: Renovering av ovanvåningen på 

Slammertorp 
Vi i patrullen Eldmyrorna skulle vilja renovera ovanvåningen i scoutstugan (Slammertorp). Det 

kan innebära ommålning, möblering och att helt enkelt göra det lite finare. 

Under våra patrullmöten så brukar vi oftast vara hos någon i patrullen men vi skulle vilja göra 

rummet på ovanvåningen till en trevlig & mysig plats att ha dem på. 

Det skulle nog också uppskattas av alla i kåren om vi fixade till det lite där uppe med t.ex. en ny 

färg på väggarna & lite fina möbler. Många skulle vilja vara där uppe och kanske bara sitta med 

scout-kompisarna. Det skulle nog vara ett bra lyft för scoutstugan. 

Vi vill också göra detta för att kunna ta FIXA-märket och för att få ett roligt projekt i patrullen. 

Därför föreslår vi att stämman beslutar att låta patrullen Eldmyrorna i avdelningen Carolinerna 

renovera, måla om & möblera övervåningen. 

 

Hälsningar från Lina, Alexander, Linus, Viktor, Olivia, Lisa & Sebastian - Eldmyrorna – 

Carolinerna 

 

Styrelsen föreslår  

 

att avslå motionen 

att Eldmyrorna får i uppdrag att lägga upp det som ett projekt med olika milstolpar där styrelsen 

kan besluta om projektet kan fortsätta. 
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Bilaga 4 

Motion Kanotrenovering 
Scouterna har de senaste åren visat ett allt större intresse för att paddla. Däremot är scoutkårens kanoter 

och tillbehör i stort behov av renovering. Kanoter skall lagas, Paddlar slipas och lackas samt nya flytvästar 

behövs. En bod för förvaring har tidigare beslutats och en ställning till en kärra står också på önskelistan.  

Allt detta kan inte göras på ett år. 

Motionen 

 Att uppdra åt styrelsen att göra en långsiktig plan på 3-5 år för att se till att allt kanotmaterial är i 

bra skick. 

 Att uppdra åt styrelsen att avsätta pengar i budgeten för upprustning och renovering. 

 Att uppdra åt styrelsen att tillsätta en kanotfogde med ansvar  för denna upprustning. 

Berndt Lehnert 

Styrelsen föreslår 

Att avslå motionen 

Styrelsens förslag 

 

Att uppdra åt styrelsen att göra en långsiktig plan på 3-5 år för att se till att allt kanotmaterial är i bra skick. 

Att uppdra åt styrelsen att avsätta pengar i budgeten för upprustning och renovering. 

Att uppdra åt styrelsen att verka för att en kanotfogde utses med ansvar för denna upprustning. Samt 

komplettera med förra årets kanotbudget. 
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Bilaga 5 

Motion  Lägermaterial 
Efter sommarens läger kunde vi konstatera att ett av våra två kökstält är hopplöst förlorat efter att 

stängerna har knäckets. Därtill finns andra saker som kan vara bra att införskaffa och byta ut för att få ett 

framtida material som uppfyller scouternas krav. 

Motionen 

 Att uppdra åt styrelsen att redan nu tillsätta en lägerkommitté som börjar arbeta med material  

frågor för nästa års läger och kommande läger. 

 Att uppdra åt styrelsen att i samråd med lägerkommittén göra en långsikt plan på material behov. 

 Att uppdra åt styrelsen att avsätta pengar i en långsiktig budget för lägermaterialanskaffning. 

Berndt Lehnert 

Styrelsen föreslår 

att bifalla motionen 
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Bilaga 6 

Motion angående ändring i stadgarna 

Bakgrund 

I stadgarna för Kallhälls scoutkår, antagna 16 september 2012, framgår det i §13 vilka ärenden 

som ska förekomma på det årliga mötet med kårstämman. En av punkterna lyder: 

16. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av 

samma antal suppleanter för dessa 

Eftersom Scouternas stämma endast hålls varannat år så tycker jag det är onödigt att detta ärende 

behöver finnas med på kårstämman varje år. 

Motionären föreslår stämman 

● att ovanstående punkt avskaffas ur stadgarna. 

● att följande lydelse istället skrivs in i §13: 

De år då Scouternas stämma hålls skall även följande ärende avhandlas: 

Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt 

av samma antal suppleanter för dessa 

Motionär 

Oskar Birkne 
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Bilaga 7 

Motion angående tillbakabetalning av 

avdelningsbidrag 

Bakgrund 

Sedan kårstämman 2013 gäller att avdelningarna inte får något fast avdelningsbidrag från kåren 

utan att de istället direkt får de kommunala och statliga bidrag som avdelningens inskickade 

bidragsansökningar/redovisningar berättigar till. 

Eftersom de pengar som avdelningen får inte behöver förbrukas under det innevarande 

verksamhetsåret så har det uppstått en liknande situation på flera avdelningar, nämligen att 

avdelningarna inte förbrukar de pengar de har fått in. På så sätt byggs en större och större 

avdelningskassa upp. När pengarna väl förbrukas kan det vara bidrag som var avsett för helt 

andra scouter än de scouter som finns på avdelningen i nuläget. 

För att uppmuntra att avdelningarna använder de pengar de tilldelas och inte lägger pengar på 

hög så föreslår jag att avdelningskassan nollställs efter varje verksamhetsår. Eventuellt överskott 

tillfaller då kåren så att pengarna kan användas till exempelvis lokaler, utrustning eller bidrag till 

andra aktiviteter. 

Motionären föreslår stämman 

att eventuellt överskott i avdelningskassan vid verksamhetsårets slut tillfaller kåren. 

att dispens från ovanstående regel i särskilda fall kan sökas från styrelsen. 

Motionär 

Oskar Birkne 

 

Styrelsen föreslår  

att bifalla motionen 
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Bilaga 8 

Motion  Övningsmaterial 
Vi har konstaterat vid scoutaktiviteter att flera delar av vår utrustning börjar bli ganska sliten och 

att underhåll börjar kosta pengar. Vi behöver förnya material som delar till stormkök, sågblad, 

yxor, lyktor etc. 

Motionen 

 Att uppdra åt styrelsen att be material förvaltaren fråga avdelningarna om vad för material 

som behövs och att till styrelsen  redogöra kring dessa behov. 

 Att uppdra åt styrelsen att avsätta pengar i en  budget  för materialförvaltare att fritt 

disponera för material anskaffning inom ramar som beslutas av styrelsen. 

 

Berndt Lehnert 

 

Styrelsen föreslår  

 

att bifalla motionen 
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Bilaga 9  

Proposition 1 

Subventionering av läger för ledare. 
Proposition angående subventionering av läger för ledare Styrelsen föreslår att kåren (via budget 

som ska tas på kårstämman) vid läger subventionerar 1 ledare per 4 scouter med 24 % av 

lägersumman (6 % per scout).  

Om lägerkommittén förordar en högre ledartäthet har den möjlighet att omfördela 

subventioneringen, t.ex. vid 1 ledare per 3 scouter blir subventioneringen 3x6=18%. 

Lägerkommittén har också möjlighet att (i de fall antal medföljande ledare blir väldigt många i 

förhållande till antal scouter) välja att subventionera de ledare som aktivt deltar på avdelningarna 

och i övrig verksamhet, och därmed inte subventionera de som bara är med någonenstaka gång. 

Utöver detta har lägerkommittén även möjlighet att via lägerbudgeten ytterligare 

ökasubventionerna, t.ex. genom att höja lägeravgiften för scouten med 6 % och sänka 

ledaravgiften med ytterligare 24% av ursprungskostnaden (under förutsättning att en ledartäthet 

om 1 vuxen per 4 scouter bibehålles).  

Under förutsättning att deltagare på sommarläger är ca 30 scouter skulle detta innebära en 

subventionering av 8 ledare om sammanlagt ca 3500 kr (beräknat på att hälften av 

scouterna är med 4 dagar, hälften 7 dagar). Motsvarande siffra för vinterlägret är i 

dagsläget oklar då vi i dagsläget saknar uppgift om ledartäthet. Detta kommer att beräknas 

i god tid innan kårstämman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


