
 

 

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

 

Plats: Slammertorp 

Datum: 2013-09-08 

 

Närvarande: 

Jenny Persson, Felicia Persson, Emilia Persson, Torbjörn Persson, Johan Hård, Alexander Bjurström, 

Lukas Blomhäll, Eduardo Ubillos, Anneli Löfgren, Erika Lindon, Viktor Holmvall, Tobias Bjurström, 

Linus Ekberg, Erik Bjurström,  John Larsson, Fredrik Löfgren, Jakob Maleus Cederäng, Oliva Lehnert, 

Berndt Lehnert, Kristoffer Östlund (från punkt 6) 

§1 Kårstämman öppnas 

 

§2 Val av 

 a. Mötesordförande  

 Johan Hård 

 b. Mötessekreterare 

 Torbjörn Persson 

 c. Protokolljusterare tillika rösträknare 

 Oskar Birkne och Berndt Lehnert 

§3  Justering av röstlängden 

                      Kårstämman bifaller att en närvarolista skickas runt till samtliga närvarande 

 medlemmar och att denna lista fungerar som röstlängd. 

 

§4  Godkännande av föredragningslista 

                      Kårstämman bifaller föredragningslistan 

 

§5 Fråga om kårstämman behörigen sammankallats 

                      Kårstämman finner att kårstämman behörigen sammankallats. Då inbjudan varit 

 tillgänglig både via mail och via Kallhälls scoutkårens hemsida, sedan den  

 24 augusti 2013. 

 

Kårstämman ajourneras fram till klockan 13:00 för Påverkanstorg samt lunch. Under 

Påverkanstorget var verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning sam 

revisionsberättelse finns att läsa och ställa frågor: 

 



§6 Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning,    

                      balansräkning samt revisionsberättelse avseende närmaste före- 

                     gående verksamhets år 

                      

                     Verksamhetsberättelsen gäller fram till den 31 juli 2013 och tar upp vad som 

 genomförts under verksamhetsåret: 

 

  

                      Resultaträkning 

 När samtliga justeringar är gjorda så beräknas Kallhälls scoutkår att gå med  

 en förlust på: -3057 kr 

 

 Balansräkning: 

 Ingående tillgångar: 461490,96 kr 

 Utgående tillgångar: 462483,44 kr 

 

Kårstämman bestämmer att godkänna resultaträkningen samt balansräkningen 

förutsatt att justeringarna genomförs och att revisorerna ej finner några andra 

avvikelser. 

 

Revisionsberättelse kan inte göras förens den är justerad. 

§7 Frågan om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om           

                      beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för de närmast    

                      föregående verksamhetsåret. 

                      Kårstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet förutsatt att  

                      justeringar i resultaträkning och balansräkning görs samt att revisorerna 

                      ej finner några andra avvikelser                       . 

 

§8  Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  

Kårstämman godkänner det föregående årets förlust går över till det nya årets 

budget. 

 

§9 Behandling av 

Propositioner 

 

10% regeln 

Kårstämman beslutar att avskaffa 10% regeln. 

Kårstämman beslutar att läger ska gå med överskott. Procentsatsen ska sättas av 

styrelsen 

 



Terminsbidrag 

Kårstämman beslutar att kommunbidrag och statsbidrag går direkt till 

avdelningarna. 

Kommunbidrag betalas ut snarast och statbidraget utbetalas efter redovisning. 

 

 

 

 

Motioner 

 

                      Avdelningsrepresentation 

Kårstämman bifaller styrelsens yrkande. 

 

Ny kanotbod 

Motionen avslås. Kårstämman bifaller styrelsen yrkande. 

 

Avskaffande av ledaravgift 

Motionen avslås.  

Kårstämman bifaller styrelsens yrkande. 

 

Subventionerade lägeravgifter för ledare 

Kårstämman bifaller motionen. Ledaravgifter på läger ska subventioneras. 

Styrelsen får i uppdrag att ta fram form av belöningssystem för detta. 

§10  Fastställande av 

a. Kårstämman bifaller verksamhetsplanen för HT13/VT14 

 

b. Kårstämman bifaller att de nya medlemsavgifterna är som följer: 

    Medlemsavgift för barn/ungdomar:  500 kr/termin 

    Medlemavgift för ledare:  200 kr/termin 

    Maxavgift för familj:  1000 kr/termin 

 

c. Avdelningsbidrag 

    Kårstämman beslutar att kommunbidrag och stadsbidrag går direkt till 

    avdelningarna från och med våren 2014. 

  

    Fördelningen av bidrag för hösten 2014 ser ut som följer: 

    Vingsuset: 0 kr Då ingen närvarorapport har skickats in. 

    Vikingarna: 2500 kr 

    Karolinerna: 2500 kr 

    Gummihandskarna: 0 kr Då ingen närvarorapport skickats in.  

    Kalorierna: 1000 kr 

 



d. Budget för det innevarande verksamhetsåret 

    Det är budgeterat 31500 kr till avdelningarna under HT13/VT14 

    Det kommer till några stora utgifter under det innevarande verksamhets- 

    året. 

    Det tillkommer även utgifter för bland annat subventionerade lägeravgifter för 

    för ledare. 

    Värmepump  ca 25000 kr 

    Avsatta pengar för båtbod 14000 kr 

 

§11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Kårstämman beslutar att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. 

Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, ungdomsrepresentant samt en 

ansvarig för avdelningskontakter. 

 

§12 Kårordförande och vice kårordförande 

Kårstämman väljer  

Jakob Maleus Cederäng till kårordförande 

Kristoffer Östlund till vice kårordförande 

 

§13 Övriga ledamöter i styrelsen 

Kårstämman väljer 

Torbjörn Persson till sekreterare 

Fiffi Skalleberg till kassör samt att Oskar Birkne är vicekassör utanför styrelsen. 

Amanda Hedenberg till ungdomsrepresentant 

 

Kårstämman ger valberedningen mandat att tillsätta en ledamot med ansvar för 

kontakterna med avdelningarna. 

§14  Revisor och revisorsuppleant 

Kårstämman väljer 

Berndt Lehnert till revisor 

Johan Hård revisorsuppleant 

 

§15 Valberedning 

Kårstämman väljer 

Oskar Birkne till valberedningen samt sammankallande 

Berndet Lehnert till valberedningen, 

Caroline och Patric har två år kvar på sin mandat då de blev valda på tre år på 

kårstämman 2012. 

 



§16  Funktionärer 

Kårstämman väljer 

Oskar Birkne  KUL samt vice kassör (stödja kassören) 

Agne Carlsson Stugfogde, FRIS 

Eduardo Ubillos Materialansvarig 

Silvana  scoutvaror/majblommor (ekonomi) 

Anna   majblommor (aktiviteter) 

Valberedningen får i uppdrag att utse medlemsregistrerare. 

Johan Hård  Kommunkontakt 

 

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

möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa. 

Utgår då dessa är utsedda på riksmötet. 

 

§18 Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa 

möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa. 

Kårstämman ger uppdraget till styrelsen att utse dessa. 

 

§19 Övriga frågor 

Inga 

 

§20  Mötet avslutat 

 

 

Undertecknat 

 

 

Mötesordförande    Mötessekreterare 

Johan Hård     Torbjörn Persson 

 

 

 

 

Justerare     Justerare 

Oskar Birkne    Berndt Lehnert 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

 

  


