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Motion 1 - Kårens profil

Bakgrund

Kallhälls scoutkår bedriver scoutverksamhet i Kallhäll med närmaste omgivningar. Scoutkåren har
en vision om att bli "förstahandsvalet för barn, ungdomar och vuxna i Kallhäll och Stäket när de
väljer fritidsaktiviteter".

För att kårens verksamhet ska vara i enlighet med visionen, menar jag, behöver kåren ett attraktivt
och lockande program som följer en "röd tråd", upplevs kul, spännande och utmanande för de
deltagande scouterna, meningsfullt och begripligt för scoutens familj samt ger kårens ledare goda
förutsättningar att över tiden erbjuda attraktiva aktiviteter baserade på scoutrörelsens mål och
metod.

Jag anser att detta kan uppnås genom att kårens grundprogram baseras medvetet och planerat på
aktiviteter med inriktning på äventyr och friluftsliv. Programmet bör vidare ha en tydlig stegring
inbyggd så att scouten genom hela sin scouttid får nya utmaningar som upplevs kul och
meningsfulla.

Med stegring avses här att programmet erbjuder nya utmaningar och svårighetsgrader på
aktiviteterna allteftersom scouten lär mer och blir äldre. Exempelvis börjar spårarscouten med att
pröva på kanotpaddling med erfarna ledare i stilla vatten på hemmaplan, medan utmanarscouten
kan ta sig an en kajaktur i ytterskärgården, eller en paddling med inslag av forsar i en norrlandsälv.

Stegringen kan också ta sig uttryck i att scouten lär sig att planera och genomföra aktiviteter allt
mer självständigt, från att i de tidiga åldrarna vara med och ”tycka” om vissa programinslag, till att
som äventyrare, utmanare och äldre själv kunna planera och genomföra utfärder och äventyr.

Motionären föreslår stämman

● att stämman beslutar att Kallhälls scoutkår antar en programinriktning mot äventyr och
friluftsliv, med en tydligt inbyggd stegring.

● att stämman ger kårstyrelsen uppdraget att organisera verksamheten på ett sådant sätt att
motionens andemening kommer att genomsyra verksamheten framdeles.

Motionär

Johan Hård
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Styrelsen svarar på motionen
Styrelsen anser att det är ett lysande förslag. Vi tror liksom motionären att en tydlig profil gör det
lättare att få fler att vilja prova på scouting - allt i enlighet med visionen.

Styrelsen föreslår stämman
att bifalla motionen.
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Motion 2 - Avdelningsrepresentation i

styrelsen

Bakgrund

Kallhälls scoutkårs styrelse består av 6 ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör,
ungdomsrepresentant samt en övrig ledamot.

Scoutavdelningarna är inte formellt representerade i styrelsen.

Ett ”problem” inom scoutkåren, som på senare tid tenderat att växa markant, är att
kommunikationen mellan styrelsen och ledarna på de olika avdelningarna fungerar mindre bra. Det
medför att mycket information ”hamnar mellan stolar” och att arbetet i kåren försvåras väsentligt.

Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ska vara både ett stöd för den egentliga
scoutverksamheten som bedrivs i avdelningarna samt peka ut, fatta beslut om och leda den
övergripande inriktningen på scoutkårens verksamhet. Det förutsätter givetvis ett nära och väl
fungerande samarbete mellan styrelsen och ledarna på avdelningarna.

Jag anser att detta viktiga och nödvändiga samarbete med scoutledarna – och därmed scoutkårens
”kärnverksamhet” – fungerar bäst när avdelningarna har en formell representation i styrelsen. Det
underlättar mycket vad gäller kommunikation och informationsöverföring, bidrar till ökad
delaktighet samt medför att kårens ledare faktiskt är med och fattar för scoutkåren nödvändiga och
kritiska beslut. Med ökat engagemang som en direkt och positiv konsekvens!

Resultatet, menar jag, blir en mer sammanhållen organisation som har mycket bättre
förutsättningar att utvecklas i en önskad och positiv riktning. Kallhälls scoutkår har en hög
ambition med sin verksamhet, uttryckt i ”visionen”!

Motionären föreslår stämman

● att stämman fattar beslut om att utöka styrelsen med fyra ledamöter, en från vardera
spårar-, upptäckar-, äventyrar- samt utmanaravdelningarna.

● att stämman uppdrar åt styrelsen att i samverkan med scoutavdelningarna utse
avdelningsrepresentanterna att ingå i styrelsen. Dessa bör vara utsedda senast i samband
med det första ordinarie styrelsemötet efter stämman (borträknat från det första
konstituerande styrelsemötet som vanligtvis hålls i direkt anslutning till stämman).
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Detta förfarande – att i efterhand låta styrelsen utse dessa ledamöter till kårstyrelsen utan att hålla
en extra stämma – är avstämt med riksorganisationen Scouterna, och enligt deras syn i enlighet
med riksorganisationens stadgar.

Motionär

Johan Hård

Styrelsen svarar på motionen
Styrelsen anser att grundtanken i teorin är mycket god - att de som berörs mest av besluten ska
vara med och fatta besluten. Styrelsen vet dock av tidigare erfarenhet att det är svårt att hitta
engagerade avdelningsrepresentanter som verkligen vill sitta i styrelsen. Risken är att
avdelningsrepresentanterna prioriterar bort styrelsearbetet till förmån för avdelningsarbetet eller att
de tvingas kompromissa och göra ett halvbra jobb i båda rollerna. Vi tror att det är bättre att de får
fokusera helt på en roll och att de gör det med kvalitet. Vill man ingå i både styrelse och ha en
ledarroll på avdelning så är man förstås mycket välkommen men ingen ska tvingas att sitta på
dubbla stolar. Är vi fler som hjälps åt når vi lättare mot visionen - att bli förstahandsvalet.

Styrelsen föreslår stämman
att avslå motionen.
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Motion 3 - Ny kanotbod

Bakgrund

Kallhälls Scoutkår äger och förvaltar 8 kanoter med tillhörande flytvästar, paddlar och bod.

Utrustningen är i behov av att både bytas ut eller att repareras inför kanotsäsongen 2014

Ett ”problem” med utrustningen kring flytvästar och paddlar av trä som vi har idag, är att
kanotboden, inte har möjlighet att hänga upp blöta flytvästar eller sortera paddlarna. Detta har lett
till flytvästar börjat mögla, flytdon ”sjunkit” ihop och paddlar börjat spricka. Detta leder till, bland
annat, att vi inte längre kan upprätthålla en säkerhetsnivå på ett proffesionellt nivå, för att både
föräldrar och ledare  och scouter, ska känna sig trygga.

Föreslår att vi budgeterar 14 000 kr för en ny kanotbod, nya flytvästar och nya paddlar.

Kostnaden har räknats på pris från bland annat Jula och Bauhaus.

Motionären föreslår stämman

● att stämman införskaffar kanotbod, flytvästar och paddlar för att göra Kallhälls Scoutkårs
verksamhet säkrare.

● att styrelsen försöker samarbeta med Stäkets Motorbåtssällskap. Gemensamt betalar
friggebod för att frigöra mer pengar, till bland annat fler flytvästar, reparationer för
kanoterna och dylikt.

Motionär

Jakob Maleus Cederäng

Styrelsen svarar på motionen
Styrelsen är positiv till motionens andemening. Vi vill dock vara säkra på att vi är garanterade
tillgång till boden under en längre tidsperiod. Vi rekommenderar därför att kåren inleder en dialog
med Stäkets Motorbåtssällskap om bodens uppförande och disponerande. När vi sedan blivit
garanterade plats för en längre tidsperiod (minst fem år) bygger vi friggeboden och införskaffar
materialet (flytvästar och paddlar). Vi är också mycket positiva till att försöka få Stäkets
Motorbåtssällskap att medfinansiera boden.

Styrelsen föreslår stämman
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att avslå motionen med motyrkandet:

● att kåren införskaffar friggebod, flytvästar och paddlar, förutsatt att vi blir garanterade
plats för friggeboden bredvid kanoterna under minst en femårsperiod.

● att styrelsen för en dialog med Stäkets Motorbåtssällskap om finansiering av friggeboden i
syfte att dela på kostnaderna.

● att kåren avsätter 14 000 kr i budgeten för införskaffande av friggebod, flytvästar och
paddlar. Denna summa är beräknad på totalkostnaden utan medfinansiering.
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Motion 4 - Avskaffande av medlemsavgift för

ledare och funktionärer i Kallhälls scoutkår

Bakgrund

I Kallhälls scoutkår behöver ledare och funktionärer, sedan några år tillbaka, betala medlemsavgift.
Ledare och funktionärer i de flesta andra scoutkårer behöver inte betala medlemsavgift, utan
kårerna står för den avgiften.

Att vara ledare är roligt och utvecklande men samtidigt krävs det också mycket tid och
engagemang. Om Kallhälls scoutkår ska vara ”förstahandsvalet för barn, ungdomar och vuxna i
Kallhäll och Stäket, när de väljer och prioriterar fritidsaktiviteter” krävs engagerade ledare och då
bör kåren också uppmuntra, inspirera och entusiasmera samt framförallt visa sina ledare
uppskattning så att kåren får många engagerade ledare som skapar ett roligt och utvecklande
program för sina scouter.

Kåren försöker ju också värva föräldrar till att bli ledare. Ofta när föräldrar blir ledare så gör de
detta till en början för att ställa upp. Senare brukar de, för det mesta, upptäcka att det är väldigt
kul att vara scout och scoutledare. Själv skäms jag alltid när jag får någon förälder som ”ställer
upp” på att vara ledare och jag senare också måste upplysa dem om att detta engagemang kommer
kosta pengar, att de måste betala medlemsavgift. Det blir så fel när det kostar mer pengar att
engagera sig än det kostar att låta bli.

Motionären föreslår stämman

● att kåren röstar för att avskaffa medlemsavgift för ledare.

● att ta med kostnaden för ledares förbunds- och distriktsavgifter i budgeten.

Motionär

Anna Lindström

Styrelsen svarar på motionen
Styrelsen håller med om att man inte ska förlora på att vara engagerad. Samtidigt ska man komma
ihåg att man faktiskt får något tillbaka för medlemsavgiften, t.ex. gratis ledarskjorta, gratis
kick-offer och liknande aktiviteter samt  möjlighet att gå utbildningar gratis.



KALLHÄLLS SCOUTKÅR

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

Styrelsen anser inte att beslut om avskaffande av ledaravgift bör fattas utan att en noggrann
konsekvensanalys gjorts, bland annat avseende ekonomiska konsekvenser och eventuell påverkan
på antalet medlemmar.

Slopad medlemsavgift för ledare och funktionärer skulle också göra att en skriftlig bekräftelse
måste hämtas in från varje ledare och funktionär för att bekräfta att de vill fortsätta vara
medlemmar i kåren. Detta skulle leda till ökad administration.

Styrelsen föreslår stämman
avslå motionen med motyrkandet:

● att styrelsen tillsätter en grupp som gör en utförlig konsekvensanalys av förslaget om
slopad medlemsavgift för ledare och funktionärer.
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Motion 5 - Reglering av lägeravgift för ledare

Bakgrund

I de flesta scoutkårer har ledare på något sätt rabatterad lägeravgift. Hur man väljer att göra är
olika för varje kår. I en del kårer är det gratis att åka på läger (kåren står för ledarnas lägerkostnad),
i andra kårer betalar ledarna några hundringar och kåren står för övriga kostnader för ledare. I
andra kårer betalar ledare hälften så mycket som scouterna.

När det gäller Kallhälls scoutkår är detta inte reglerat. Den enda regel vi har är att lägret ska gå
ihop (och helst även gå 10 % vinst av någon dum anledning). Vi har ändå försökt ge ledarna lite
rabatt på läger vilket vi då lagt på scouternas lägeravgift. Det har ibland lett till ganska dyra
lägeravgifter till scouterna och i andra fall när vi inte vågat lägga på för stor lägeravgift till
scouterna har det blivit ganska dyrt för ledare att åka på läger.

I de fall ledare har fasta jobb har de offrat en semestervecka för lägret, och i de fall de är
timanställda eller annan slags anställning har de offrat en veckas inkomst. Visserligen är det
otroligt roligt att åka på läger, även som ledare, men det innebär även mycket jobb och ansvar för
alla barn dygnet runt i en veckas tid. Att ta sådant ansvar bör belönas med någon slags rabatterad
lägeravgift.

Det vore bra om kåren skulle kunna stå för en del av ledarnas lägeravgifter, eller om det i alla fall
bestäms en regel för hur vi ska göra när vi bestämmer ledarnas lägeravgift så vi kan göra samma
sak varje år.

Motionären föreslår stämman

● att besluta om reglering av lägeravgift för ledare på något sätt. Hur man ska reglera
avgiften lämnar jag till stämman att diskutera och ta ställning till.

Motionär

Anna Lindström

Styrelsen svarar på motionen
Styrelsen är i princip positiva till att ledare som ställer sin fritid till tjänst på läger inte ska behöva
betala dyrt för detta. Detta måste dock vägas emot det faktum att de inkomster kåren har idag
redan nu är i minsta laget för att balansera utgifterna. Till detta tillkommer att vi troligen kommer
att förhandla om kontraktet för Slammertorp så att vi får börja betala hyra, vilket blir ytterligare en
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utgift. Vi kan därför i dagsläget inte rekommendera en permanent reglering av ledarnas
lägeravgifter men ser positivt på att försöka hålla ledarkostnaderna nere.

Styrelsen föreslår stämman
att avslå motionen.


