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Motion 1 

 

Motion kring motioner  

Förra årets kårstämma var mycket bra med demokratikalaset och hur arbetet med stämman 

och styrelse fungerar. 

Det fanns även en hel del motioner om olika inköp som styrelsen hade avstyrkt ifrån, men 

som röstades igenom av stämman. Detta resulterade i en budget med ett ganska stort 

underskott. Nu blev utfallet som tur var inte så negativt. 

Att på en stämma rösta för stora utgifter är lätt. Att få en budget att gå ihop är betydligt 

svårare. 

Av den anledningen så anser motionären att stora investeringar eller utgifter inte skall kunna 

tas rakt av på en kårstämma utan att detta kopplas till en fastställd budget. En extra 

budgetvända kommer att krävas om stora utgifter godkänns som inte är i budgeten och inte 

har bifallits av styrelsen.  Resultatet borde bli en extra stämma där budgeten fastställs och 

godkänns. 

Ett annat alternativ är att styrelsen måste göra ett antal budgetalternativ och presentera olika 

scenarier baserat på motioner som berör investeringar. 

Motionstext: 

Kårstämman skall inte kunna ta beslut i utgiftsfrågor som resulterar i en budget ur balans. 

Föreligger detta, så skall styrelsen göra en ny budget som fastställs på stämman eller vid en 

extra stämma. 

/Berndt Lehnert 

Styrelsens svar 

Styrelsen anser att kårstämman måste ha mandat att bestämma över kåren. Därför är det också 

upp till stämman att se till att budgeten är hållbar. Styrelsen ger ett förslag på budget utifrån 

sina egna åsikter. Stämman är sedan fri att göra vad de vill med detta förslag. Däremot anser 

styrelsen att styrelsen bör bli tydligare med vad konsekvenserna blir av att rösta igenom olika 

motioner. Styrelsen tycker också att motionärerna bör se över hur deras förslag finansieras. 

Därför yrkar styrelsen avslag på motionen. 
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Motion 2  

 

Kanot grupp och Kanotfogde 

Bakgrund 

Scouterna paddla gärna. Kallhälls scoutkår har 8 glasfiberkanadensare. Dessa hår kåren haft i 

mer än 30 år och det märks att vissa av dem är ganska slitna. 

Som tur så är det relativt lätt att slipa plasta och måla med glasfiberväv, så arbetet att få till 

dem är inte så svårt, men tidskrävande. 

Scoutkåren har ju samtidigt investerat i ny västar och paddlar, så det borde det ligger ju i linje 

att fixa till kanoterna. 

Motionen 

Att uppdra åt styrelsen att arbeta för att hitta en kanotfogde och en arbetsgrupp som vill 

renovera och underhålla Kallhälls scoutkårs kanotflotta med allt som rör den. 

En kanot fogde, bör som andra funktioner (material förvaltare och stugfogde) inkomma med 

ett budgetunderlag för verksamhetsåret och att själv få prioritera investeringarna. 

/Berndt Lehnert 

Styrelsens svar 

Styrelsen håller med motionären om att kanotflottan behöver rustas upp. Däremot tror vi inte 

att en ny arbetsgrupp är lösningen då det redan nu är svårt att hitta folk till arbetsgrupperna. 

Vi tror att detta kan falla inom ramen för fixargruppens ansvarsområde. Vi tror däremot att en 

kanotfogde som driver kanotfrågorna är en bra idé. 

Styrelsen yrkar: 

• att avslå att-sats 1 

• att uppdra åt styrelsen att arbeta för att hitta en kanotfogde som vill leda arbetet med 

att renovera och underhålla Kallhälls scoutkårs kanotflotta med allt som rör den. 

• att bifalla att-sats 2 
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Motion 3 

 

Motion angående belöningssystem för ledare 

Ett av de utvecklingsmål som kåren bestämt att satsa på är: 

”att göra det lättare att bli och vara ledare”  

I dagsläget är det en del ledare som gör väldigt mycket i kåren och andra ledare som inte gör 

så mycket alls. För att underlätta för de ledare som nu gör väldigt mycket skulle vi vilja att det 

skapas ett belöningssystem. Det kanske skulle få de ledare som nu gör ganska lite att engagera 

sig mer och lätta bördan lite från övriga ledare. Det skulle också ge de ledare som redan gör 

mycket lite belöning och uppmuntran för sitt arbete. 

Därför yrkar vi att: 

1. Stämman beslutar om ett belöningssystem för kårens ledare 

2. Belöningssystemet skulle kunna se ut så här: 

Man använder sig av närvaron på möten på avdelningar, hajker, ledarträffar, 

engagemang (planering och genomföranden) på läger och kåraktiviteter mm. 

EX: närvaro på avdelningsmöten= 1st Stjärna/poäng 

ledarträff= 2st stjärnor/poäng 

planering av och delaktighet i kåraktivitet= 3st stjärnor/poäng 

lägerplanering i ledargruppen = 4-5st stjärnor/poäng 

Man får bara stjärnor/poäng för hela mötestiden man är där. 

Det får vara avdelningsledarna som har koll på sina ledares stjärnor/poäng. 

Annars någon i styrelsen. 

Sedan får man komma överens hur många stjärnor/poäng som uppfyller en viss % i 

avdrag på lägeravgifter. 

ex: 30-40 stjärnor/poäng = 100%  

25-30st = 90% 

20-25st = 80% 

osv... 

Har man inga stjärnor alls eller endast 10-15 stjärnor betalar man full lägeravgift. 

Detta system skulle ersätta det beslut vi tog förra året angående lägre lägeravgift för 

ledare. 
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Anna Lindström och Anneli Löfgren 

Järfälla 2015-09-06 

Styrelsens svar 

Styrelsen håller helt och hållet med om att vi måste bli bättre på att berömma dem som gör 

bra insatser för kåren. Vi tror däremot inte att det föreslagna belöningssystemet är rätt väg att 

gå. Det ska vara enkelt att vara ledare och vi tror att detta belöningssystem skulle medföra rätt 

mycket administration vilket gör det svårare för den ledare som måste administrera detta. Vi 

tror också att ett belöningssystem kan bli orättvist då det är svårt att bedöma hur mycket en 

insats är värd gentemot en annan insats. Det kan i så fall medföra missämja i ledargruppen. 

Risken finns också för att belöningssystemet tenderar att bli en tävling där målet är att samla 

stjärnor/poäng snarare än att hjälpa kåren. Styrelsen uppmuntrar dock vidare diskussion i 

kåren kring hur vi kan bli bättre på att visa uppskattning för varandra. 

Styrelsen yrkar därför avslag på motionen. 
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Motion 4 

Motion angående avskaffande av terminsavgift för ledare 

Ett av de utvecklingsmål som kåren bestämt att satsa på är: 

”att göra det lättare att bli och vara ledare”  

En sak som skulle underlätta för föräldrar att ta steget att bli ledare skulle vara att avskaffa 

terminsavgiften för ledare. Föräldrar som ställer upp och hjälper till mycket på avdelningen 

skulle då kanske lättare ta steget att bli ledare. Det känns fel att föräldrar som ställer upp mer 

och hjälper till ska också betala mer i terminsavgift än de som inte gör något. 

Därför yrkar vi att: 

3. Stämman beslutar att avskaffa aktiva ledare och funktionärers terminsavgift (med 

terminsavgift avser vi medlemsavgifter till förbund +distrikt + kåren)  

4. Stämman beslutar att kårens budget ska täcka utgifterna för ledarnas terminsavgifter 

 

Anna Lindström och Anneli Löfgren 

Järfälla 2015-09-06 

 

Styrelsens svar 

Styrelsen tycker det är rimligt att ledaravgiften sänks men tror inte det är praktiskt hållbart att 

ledare är med gratis. Detta skulle enligt stadgarna kräva en skriftlig bekräftelse från varje 

ledare vilket ökar administrationen. Vi tycker det är rimligt att om man anser att Scouterna är 

en organisation som man vill stötta så kan man också bidra ekonomiskt. 

Styrelsen föreslår stämman: 

• att avslå motionen 

• att avskaffa kåravgiften för aktiva ledare och funktionärer, dvs. att ledare bara betalar 

avgift till riksorganisationen och distriktet 

• att med aktiva ledare och funktionärer avses ledare som är aktiva på en avdelning och 

funktionärer som har en formell roll i kåren eller deltar aktivt i en arbetsgrupp 
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Proposition 1 

 

Proposition till kårstämman 2015 
Bakgrund 
På kårstämman 2014 beslutades det att varje avdelning betalar tillbaka eventuellt överskott i 

avdelningskassan vid verksamhetsårets slut. Styrelsen har insett att detta inte är praktiskt eftersom 

avdelningarna då riskerar att börja höstterminen utan pengar i kassan. 

Yrkande 
Vi yrkar därför: 

 

 

• att efter utbetalning av det för vårterminen ansökta kommunala bidraget ska varje avdelning 

ha max 4000 kronor i avdelningskassan. Eventuellt överskjutande belopp återbetalas till 

kårkassan. 

• att dispens från ovanstående regel kan sökas från styrelsen. 

• att av styrelsen godkända nya avdelningar får 4000 kronor i startbidrag till avdelningskassan. 

 


