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Protokoll från Kallhäll scoutkårs kårstämma 2016 
 

Datum: 2 oktober  

Tid: 14:30 

Plats: Ulvsättra bygdegård 

 
Närvarande: 

Susanne Österdahl Brijker  Anneli Löfgren   Berndt Lehnert 

Johan Hård    Olivia Lehnert   Anna Lindström 

Torbjörn Persson   Lina Ingstrand   Linus Ekberg 

Oskar Birkne    Rikard Nilsson   Felicia Persson 

Magdalena Makuch   Anna van den Brink  Fredrik Löfgren 

Emma Hallander   Jakob Cederäng   Stefan Ekberg 

Anna Lundin 

 
Bilagor 

Bilaga 1 Motion kring kårens logotype 

Bilaga 2 Motion kring investeringar i scoutkåren 

Bilaga 3  Proposition – Avdelningsbidrag 

Bilaga 4  Revisors kommentar 

Bilaga 5 Revisionsberättelse 

Bilaga 6 Verksamhetsberättelse 

Bilaga 7 Verksamhetsplan 

Bilaga 8 Resultaträkning 

Bilaga 9 Balansräkning 

Bilaga 10  Budget 2016-2017 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Kårordförande Oskar Birkne förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötesordförande 
Kårstämman utser Stefan Ekberg till mötesordförande. 

 

§3 Val av mötessekreterare 

Kårstämman utser Anna Lundin till mötessekreterare. 

 

§4 Justering av röstlängden 

Röstlängden fastställs i och med närvarolistan. 

 

§5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare  

Kårstämman utser Olivia Lehnert och Lina Ingstrand som justerare. 

 



  

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

 

 

§6 Fråga om kårstämman behörigen sammankallats  
Kårstämman finner att kårstämman behörigen sammankallats. 

Berndt Lehnert undrar när i tiden innan stämman handlingar som motioner och 

propositioner ska skickas ut. I stadgarna står det när kallelsen ska skickas ut, dock inget 

om ovan nämnda handlingar. 

 

§7 Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, 

balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående 

verksamhetsår 
Johan Hård gick igenom revisionsberättelsen och några av de kommentarer han som 

revisor har för att förbättra styrelsearbetet. Se bilaga 4 och 5. 

Verksamhetsberättelse gick vi igenom under påverkastorget vilket medförde att alla var 

nöjda med den informationen. Se bilaga 6. 

Se bilaga 8 och 9 för resultat- och balansräkning. 

 

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

ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående 

verksamhetsåret  

Kårstämman fastställer resultat- och balansräkningen. 

Kårstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

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

balansräkningen  

Kåren har gått med vinst på 44 000 kr. Kårstämman fastställer att pengarna ska flyttas 

till nytt räkenskapsår. 

 

§10 Behandling av motioner och propositioner till kårstämman  

 

Motion 1 (bilaga 1) 
Motion kring kårens logotyp 

Kårstämman beslutar att återinföra Kallhällspilen. 

Kårstämman beslutar att designen ska ses över innan återinförandet och förslag på ny 

design ska komma senast veckan efter höstlovet och att Amanda Hedenberg och 

Jakob Cederäng får uppdraget. 

Kårstämman avslår sats 2. 

 

Motion 2 (bilaga 2) 
Motion kring investeringar i scoutkåren 

Kårstämman beslutar att införa en stående punkt på ledarmiddagen som ska handla 

om investeringar i scoutkåren. 

Kårstämman beslutar att gruppen som tar fram förslag ska bestå av materialförvaltare 
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+ en person från varje avdelning och att styrelsen ska vara drivande. 

 

Proposition 1 (bilaga 3) 

Proposition – Nytt system för avdelningsbidrag 

Kårstämman fastställer att alla avdelningar får 4 000 kr per år. 

 

§11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det innevarande 

verksamhetsåret samt medlemsavgift för det kommande årets vår- och hösttermin 

Berndt påpekar att det kan bli svårare att investera om vi fastställer budgeten. Stefan 

tipsar om att lägga pengar i en ”investeringsfond” som kan användas. 

Kårstämman beslutar att ha en materialinvesteringsbudget på 100 000 kr vid sidan av 

budgeten. 

Verksamhetsplanen kommer att kompletteras med synpunkter framförda under 

påverkanstorget. 

Efter synpunkter under påverkanstorget justeras budgeten (se bilaga 10). 

Kårstämman beslutar att fastställa budgeten för året 2016-2017. 

Kårstämman godkänner verksamhetsplanen. 

Kårstämman beslutar att ha oförändrad medlemsavgift. 

 

 

§12 Val av kårordförande och vice kårordförande  
Kårstämman väljer 

 

Oskar Birkne    Ordförande, 1 år (omval)  

Susanne Österdahl Brijker  Vice Ordförande, 2 år (nyval) 

 

§13 Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 

Kårstämman väljer 

 

Rikard Nilsson    Kassör, 1 år (omval) 

Anna Lundin    Sekreterare, 2 år (omval) 

Stefan Ekberg    Ledamot, 2 år (nyval) 

Amanda Hedenberg   Ledamot, 1 år (omval) 

Linus Ekberg    Ungdomsrepr, ledamot 2 år (omval) 

Olivia Lehnert    Ungdomsrepr, suppleant 1 år (omval) 

 

 

 

§14 Val av revisorer och revisorssuppleanter  

Johan Hård fortsätter inte som revisor och kårstämman tackar för väl utfört arbete! 
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Kårstämman väljer 

Kurt Holmström    Revisor, 1 år (nyval) 

Berndt Lehnert    Revisorsuppleant, 1 år (nyval) 

 

§15 Val av valberedning 
Kårstämman väljer Tobias Persson till Valberedningen. Tobias får i uppdrag att sätta 

ihop en grupp på 3 personer. 

Stefan Ekberg har dragit lasset med att få ihop styrelsen för 2016-2017 och föreslår att 

styrelsemedlemmarna väljs på 1 resp 2 år för att få en bra kontinuitet i arbetet. 

Kårstämman beslutar att införa detta. 

 

§16 Val av övriga funktionärer 

Kårstämman väljer 

Berndt Lehnert    Materialförvaltare 

Agne Carlson    Stugfogde 

Joakim Tollsten    Tillfrågas som assisterande stugfogde 

Anna Lindström    KUL 

Tävlingsansvarig   Styrelsen ges i uppdrag att ta fram en ansvarig 

 

 

§17 Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte 

med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa 

Mötet hålls den 8 oktober i Märsta och kårstämman väljer 

Linus Ekberg 

Oskar Birkne 

Jakob Cederäng 

 

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

möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa 
Mötet hålls den 18-20 nov och kårstämman väljer 

Oskar Birkne 

Linus Ekberg 

 

§19 Mötets avslutande 

Stefan Ekberg tackar för visat intresse av avslutar mötet. 
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Protokoll från Kallhäll Scoutkårs kårstämma 2 oktober 2016 

 

Mötesordförande    Mötessekreterare 

 

 

______________________      _____________________ 

Stefan Ekberg    Anna Lundin 

 

 

Justerare 

 

 

_______________________  _____________________ 

Olivia Lehnert    Lina Ingstrand 


