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Protokoll Kallhälls scoutkårs kårstämma 2020 

Datum: 2020-05-31 

Tid:  14:00 

Plats:  Ulvsättra loge 

Närvarande: 

Jenny Persson Johanna Smith Patrik Johansson 

Angelica Sandh Viktor Holmvall Joakim Tollsten 

Torbjörn Persson Erika Wiklund Milotte Hallander 

Jakob Cederäng Oskar Birkne Anneli Löfgren 

Susanne Österdahl Brijker Anton Carlson Ingvar Sundqvist 

Joanna Hellström Rikard Nilsson Berndt Lehnert 

Monica Johansson   

 

Bilagor: 

1. Verksamhetsberättelse 2018–2019 

2. Resultaträkning 2018–2019 

3. Balansräkning 2018–2019 

4. Revisionsrapport 2018–2019 

5. Proposition 1: Förslag till ny fördelning av bidrag till avdelningarna 

6. Verksamhetsplan 2020–2021 (uppdaterad efter synpunkter på stämman) 

7. Budget 2020–2021 

 

§1 Mötets öppnande 

Kårordförande Susanne Österdahl Brijker förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötesordförande 

Monica Johansson väljs till mötesordförande. 

 

§3 Val av mötessekreterare 

Oskar Birkne väljs till mötessekreterare. 

 

§4 Justering av röstlängden 

Röstlängden fastställs till 18 personer, samtliga närvarande förutom Monica Johansson. 
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§5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

Torbjörn Persson och Viktor Holmvall väljs till justerare och rösträknare. 

 

§6 Fråga om kårstämman behörigen sammankallats 

Stämman anser kårstämman behörigen sammankallad. 

 

§7 Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, 

balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende verksamhetsåret 2018–2019 

Viktor föredrar verksamhetsberättelsen, se bilaga 1. 

Rikard föredrar resultaträkningen, se bilaga 2. Verksamhetsårets resultat blev ett överskott på 

70 889 kronor. Dock finns kostnader för Vindalsö som kom på fel verksamhetsår vilket gör 

att den rätta siffran bör vara ca 40 000 kronor. 

Rikard föredrar även balansräkningen, se bilaga 3. De totala tillgångarna är 627 283 kronor. 

Eftersom revisor Kurt inte kan närvara så föredrar även Rikard revisionsberättelsen, se bilaga 

4. Revisorn tillstyrker att: 

- framlagda resultat- och balansräkningen fastställs 

- att kårens överskott överförs till nästa verksamhetsår och läggs till de tidigare 

ackumulerade överskotten 

- att kårstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 

omfattar 

 

Stämman beslutar att lägga dessa dokument till handlingarna. 

 

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

ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2018–2019 

Stämman beslutar enhälligt att balans- och resultaträkning fastställs. 

Stämman beslutar enhälligt att kårstyrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2018–2019 

beviljas ansvarsfrihet. 

 

§9 Beslut i anledning av kårens överskott eller underskott enligt den fastställda 

balansräkningen 

Stämman beslutar att kårens överskott på 70 889 kr förs över till nästa verksamhetsår. 

 

§10 Behandling av motioner och propositioner till kårstämman 

Proposition 1: Förslag till ny fördelning av bidrag till avdelningarna 

Susanne presenterar propositionen, se bilaga 5. En synpunkt är att äldre scouter ofta har 

dyrare aktiviteter än de yngre. Familjescouterna har dock även dyrare aktiviteter eftersom de 

lagar och äter lunch på sina möten. 
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Motyrkande 1: Byt ut att-sats 3: 

- Sänk spårarna till 100 kronor per registrerad scout 

- Höj äventyrarna till 200 kronor per registrerad scout 

- Övriga får 150 kr per scout 

 

Motyrkande 2: Byt ut att-sats 1: 

- Sänk det fasta bidraget för spårarna till 1000 kr 

- Höj det fasta bidraget för äventyrarna till 3000 kr 

- Övriga får 2000 kr 

 

Motyrkande 1 avslås och motyrkande 2 bifalls. Det då framvaskade förslaget bifalls. 

 

Stämman beslutar: 

- att avdelningsbidragen ändras så att varje avdelning får en grundsumma på: 

o 1000 kronor för spårare 

o 3000 kronor för äventyrare 

o 2000 kronor för övriga 

- att avdrag för eventuella överskott från tidigare läsår görs vid utbetalningen av 

grundsumman 

- att avdelningarna utöver grundsumman även erhåller 150 kr per registrerad scout som 

även avlagt sin höstterminsavgift 

 

§11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020–2021 

Susanne presenterar förslaget på ny verksamhetsplan. 

Efter diskussioner ändras styrelsens förslag så att kapitlet ”Utbildningar” på sida 2 döps om 

till ”Kårutbildning”, se bilaga 6. 

 

Rikard presenterar förslaget på ny budget, se bilaga 7. 

 

Stämman beslutar att bifalla det nya förslaget till verksamhetsplan. 

Stämman beslutar att bifalla förslaget till budget. 

 

§12 Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2020–2021 

Förslaget är oförändrade medlemsavgifter: 

Scouter 500 kr per termin 

Ledare  Endast riks- och distriktsavgift (f.n. 105 kronor per termin) 

Övriga vuxna 250 kr per termin 
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Familjetak 1000 kr per familj 

 

Stämman beslutar att fastställa oförändrade medlemsavgifter. 

 

§13 Val av kårordförande och vice kårordförande 

Valberedningens förslag: 

Ordförande Joanna Hellström 2 år 

 

Vice ordförande Berndt Lehnert har ett år kvar på sin mandatperiod. 

 

Stämman bifaller valberedningens förslag för verksamhetsåret 2020–2021. 

 

§14 Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 

Valberedningens förslag: 

Sekreterare  Oskar Birkne  1 år 

Kassör   Anton Carlson  2 år 

Ledamot  Johanna Smith  2 år 

Ledamot  Torbjörn Persson 2 år 

Suppleant  Angelica Sandh 2 år 

Ungdomsrepresentant Elias Sjöborg  1 år 

Ungdomssuppleant Marc Jansson  1 år 

 

Stämman bifaller valberedningens förslag för verksamhetsåret 2020–2021. 

 

§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Valberedningens förslag: 

Revisor  Rikard Nilsson 1 år 

Revisorssuppleant Peter Westman 1 år 

 

Stämman bifaller valberedningens förslag för verksamhetsåret 2020–2021. 

 

§16 Val av valberedning 

Valberedningens förslag: 

Fidan Cisek Tosun   1 år 

Jenny Persson    1 år 

Anneli Löfgren (sammankallande) 1 år 

Patrik Johansson   1 år 
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Stämman bifaller valberedningens förslag. 

 

§17 Val av övriga funktionärer 

Valberedningens förslag: 

Stugfogde  Joakim Tollsten 2 år 

Stugfogde  Mickael Lindgren 1 år 

Båtfogde  Stefan Ekberg  1 år 

Materialförvaltare Berndt Lehnert 1 år 

Materialförvaltare Patrik Johansson 1 år 

KUL   Jakob Cederäng 1 år 

Stuguthyrare  Monica Bjurström 1 år 

Nyckelansvarig Jenny Persson  1 år 

Nyckelansvarig Torbjörn Persson 1 år 

 

Tillägg till valberedningens förslag: 

Ansvarig för ApN Jenny Persson  1 år 

Ansvarig för ApN Torbjörn Persson 1 år 

 

Stämman bifaller valberedningens förslag med ovanstående tillägg. 

 

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

kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa 

Distriktsstämman är planerad till söndagen den 18 oktober. Kåren brukar ha fem 

delegatplatser. 

Oskar Birkne, Joanna Hellström, Viktor Holmvall och Torbjörn Persson anmäler sig frivilligt 

på stämman. 

 

Stämman beslutar att välja ovanstående till delegater samt att uppdra åt styrelsen att fylla 

resterande delegat- och suppleantplatser. 

 

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

med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa 

Demokratijamboreen (inkl. Scouternas stämma) äger rum 20–22 november i Västerås. Kåren 

har två ombudsplatser. 

Torbjörn Persson och Oskar Birkne anmäler sig frivilligt på stämman. 

 

Stämman beslutar att välja ovanstående till delegater samt att uppdra åt styrelsen att fylla 

resterande suppleantplatser. 
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§20 Mötets avslutande 

Monica förklarar mötet avslutat. 

 

Sekreterare    Ordförande 

 

___________________  ___________________ 

Oskar Birkne    Monica Johansson 

 

Justerare    Justerare 

 

___________________  ___________________ 

Torbjörn Persson   Viktor Holmvall 

 


