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Proposition 1 - Avskaffande av 10%-regeln

Bakgrund

På styrelsemötet i Kallhälls scoutkår 11 januari 2011 fattades ett beslut om att “varje aktivitet”
ska gå 10% i vinst. Det har kommit att tolkas som att läger och andra aktiviteter där kåren tar ut
en avgift och står som ekonomisk garant ska gå 10% i vinst för att täcka materialkostnader, såsom
slitage av tält, yxor, spisar etc. Att det budgeteras en vinst på 10% ska också göra att oförutsedda
kostnader ska hindra en aktivitet från att gå med ett minusresultat och istället kompenseras genom
att vinsten blir mindre än de budgeterade 10%.

Att läger innebär en hel del slitage på material är förvisso sant, men det är många andra aktiviteter
som också innebär slitagekostnader på kårens ägodelar. Slammertorp slits på vanliga
avdelningsmöten och yxor, sågar, stormkök etc. slits rejält under t.ex. hajker där det inte behöver
betalas någon extra avgift för att täcka slitage. Detta slitage täcks av de normala inkomsterna i
form av medlemsavgifter, kommunala bidrag, inkomster från Café Slammertorp m.m. Därför
verkar det orimligt att just läger ska erläggas med en extra avgift för slitaget.

Att det ska finnas marginal i en lägerbudget för vissa oförutsedda utgifter håller styrelsen med om
men tycker att det är bättre om dessa läggs som en separat utgiftspost och att storleken på den
utgiftsposten får uppskattas av den som tar fram budgetförslaget. Styrelsen upplever också att det
finns en större risk att man tummar på beräkningarna och avsiktligt lägger en något lågt räknat
budget som sedan inte hålls helt och hållet när kravet på 10% avkastning finns, eftersom lägret då
ändå ser ut att gå plus trots att man egentligen inte betalat hela avkastningen till kåren.

Styrelsen anser också att läger är den aktivitet där scoutmetoden är allra lättast att tillämpa och där
man lättast arbetar mot målspåren. Alltså, kort och gott, den mest scoutiga aktiviteten. En sådan
aktivitet bör då snarare subventioneras än beläggas med ytterligare avgifter. Med en lägre avgift har
fler råd att följa med på läger och fler får alltså möjlighet att prova på scouting när den är som bäst
- ett steg mot visionen att bli förstahandsvalet.

Styrelsen föreslår stämman

● att policyn om att läger och andra fristående arrangemang i kåren ska gå med 10% i vinst
avskaffas.

● att policyn för lägerbudget formuleras att lägret ska vara ekonomiskt självbärande.
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Proposition 2 - Förändring av avdelningarnas

terminsbidrag

Bakgrund

Kåren har många viktiga inkomstkällor. Ett par av dessa är det kommunala bidraget, även kallat
aktivitetsstöd, och statsbidraget.

För att få kommunalt bidrag måste vi redovisa vår närvaro under varje termin. Det görs vanligtvis
av varje avdelning för sig och redovisas ofta per patrull. Bidraget är 60 kr per sammankomst med
minst fem deltagare i åldern 4-20 år i den redovisade enheten. På senare tid har färre avdelningar
redovisat sin närvaro på anvisat sätt. Under höstterminen 2012 redovisade inte Gummihandskarna
och under vårterminen 2013 var det endast Vikingarna och Carolinerna som lämnade in
närvaroredovisning .1

Statsbidraget erhålls genom att hålla ett årsmöte med sin patrull (lokalavdelning) och fylla i en
redovisning av lokalavdelningen. Detta bidrag har varit mer populärt och alla fem avdelningar
lämnade in redovisningar för minst två patruller var för år 2012. Det krävdes dock en hel del
påminnelser till vissa avdelningar för att få in dessa i tid.

Styrelsen tror att det skulle ge mer motivation att fylla i redovisningarna för de respektive bidragen
om det finns ett tydligt resultat kopplat till insatsen. Om avdelningarna får ta del av bidraget direkt
blir det i så fall tydligt att ju bättre avdelningen redovisar, desto mer pengar får man att göra
roligare saker för på avdelningen. Bidragen går på det viset också direkt till kärnverksamheten och
inte bara in i kårens allmänna budget.

Problemet med denna metod är att det är en viss fördröjning från att redovisningen skickas in tills
att pengarna finns på kårens konto. För statsbidraget kan det dröja så mycket som ett år från att
redovisningen skickas in tills att pengarna betalas ut. Det kan också hända att bidragsbeloppet
ändras något från det preliminära bidragsbeloppet som finns tillgängligt när redovisningen görs.
Därför föreslår vi att det preliminära beloppet betalas ut från kåren så fort redovisningen har
skickats in.

Styrelsen föreslår stämman

● att det kommunala bidraget (aktivitetsstöd) och statsbidraget (lokalavdelningsredovisning)

1 Ena patrullen i Gummihandskarna lämnade in en närvaroredovisning som dock hade för få närvarande för
att ge något bidrag.
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för respektive avdelnings verksamhet tillfaller avdelningen.

● att det kommunala bidraget betalas ut till respektive avdelning snarast efter att pengarna
kommit kåren tillhanda.

● att statsbidraget betalas ut till respektive avdelning enligt de preliminära beloppen snarast
efter att redovisningen skickats in. Skulle sedan bidraget visa sig bli större än det
preliminära beloppet så betalas det överskjutande beloppet ut snarast efter att pengarna
kommit kåren tillhanda.

● att avdelningen får betala tillbaka hela statsbidraget om ansökan av någon anledning skulle
avslås. Styrelsen äger rätten att ändra detta från fall till fall.

● att ovanstående gäller fr.o.m. vårterminen 2014 (inkl. lokalavdelningsredovisningen för
2013) och att avdelningsbidrag för höstterminen 2013 bestäms på sedvanligt sätt.


