
 

Näsby-Österslövs Scoutkår 
Kårstämma för verksamhetsåret 1/7 2019-30/6 2020 

Scoutlokalen Österslöv den 23/9 2020 kl 19.00 
Föredragningslista 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av mötesordförande 

§3 Val av sekreterare för mötet 

§4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

§5 Justering av röstlängden 

§6 Fråga om kårstämman behörigt sammankallats  

§7 Fastställande av föredragningslistan 

§8 Godkännande av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning 

§10 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

§11 Beslut om kårens resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen 

§12 Behandling av motioner och propositioner 

§13 Fastställande av medlemsavgift 

§14 Fastställande av verksamhetsplan och budget 

§15 Val av Kårordförande 1 år och v Kårordförande 

§16 Val av övriga styrelseledamöter 

§17 Val av revisor och ersättare för dessa 

§18 Val av delegater till Distriktstämman och ersättare för dessa 

§19 Val av delegat till Demokratijamboreen och ersättare för den 

§19 Val av valberedning samt sammankallande till densamma 

§20 Avtackning  

§21 Kårstämman avslutas 
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Verksamhetsberättelse 

för tiden 2019-07-01 – 2020-06-30 
 

Näsby-Österslövs scoutkår 
ansluten till Scouterna 
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Organisation 
Näsby-Österslövs scoutkår av Scouterna har under verksamhetsåret haft följande 
organisation: 
 

Styrelse 

 Kårordförande: Ingrid Andersson 
 V. Kårordförande:  Lisa Persson 
 Sekreterare:  Caroline Edvardsson    
 Kassör   Lillemor Bolin 
 Ledamot   Julia Wallén 
 Ledamot:   Thindra Bodén 
 Ledamot:   Sara Svensson 

  Ledamot:   Filippa Hylén 
  Ledamot:   Cecilia Sjöblom 
  Ledamot:   Christoffer Frostebring 

Kårfunktionärer    
Kårutbildningsledare:  Julia Wallén 
Medlemsregistrerare:  Henrik Persson 
Sexangruppens repr:  Karin Bergman 
Webansvarig:  Henrik Persson 
Uthyrningsansvarig:  Ingrid Andersson   
Valberedning:  Vakant 
Revisorer:   Kjell Bengtsson, Malin Bengtsson 
Revisorssuppleant:  Vakant 
Firmatecknare:  Ingrid Andersson 
Firmatecknare:  Lillemor Bohlin  

Styrelsen har haft nio möten, med god fika, under året. Flera ledamöter har varit 
medlem i någon av våra arbetsgrupper; ledningspatrullen, arrangemangspatrullen, 
huspatrullen och PUMIR (Program, Utbildning, Medlemsregistrering, Information, 
Rekrytering). Huspatrullen har varit uppdelad på Österslöv och Fågelsången. I 
arbetsgrupperna har det också varit med medlemmar som inte sitter i styrelsen. 

 

Avdelningsledare 
Spårarscoutavdelningen 
Anna Stenberg, Matilda Andersson, Lars Ottosson och Jenny Moberg 
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Upptäckarscoutavdelningen  
Karin Bergman, Johan Andersson, Carola Andersson, Jens Olsson och Ida Wäreborn 

Äventyrarscoutavdelningen:  
Malin Lesniak, Richard Bohlin och Fanny Gustavsson  

Utmanarscoutavdelningen:   
Christina Allansdotter och Nora Henriksdotter och Julia 
 

Medlemmar 
Scoutkåren har under året haft 96 registrerade medlemmar fördelade på fyra 
scoutavdelningar, ledare, styrelseledamöter och kårfunktionärer. Dessutom några 
stödmedlemmar.  

Medlemsavgiften har varit 300 kronor per termin för aktiva scouter, 200 kronor per 
termin för styrelsemedlemmar och ledare, 150 kronor per termin för fjärde medlem i 
samma familj och 100 kronor per år för stödmedlemmar, ej i kåren aktiva medlemmar.  

 

 

Verksamhet 
Kårens mål 
Kåren har under året haft ett antal mål som vi jobbat efter under det gångna 
verksamhetsåret. Dessa mål har varit: Fortsätta utveckla julfesten, som numera blivit 
julmys. Sälja amaryllislökar. Fortsätta att utveckla rekryteringen av stödmedlemmar. 
Fortsatt löpande underhåll av våra fastigheter. Gemensam planering av arbetsdagar. 
Stötta i användandet av Dropbox. Arbeta för rekrytering av både scouter och vuxna, 
Fortsatt arbete med Strukturdokumentet. Arbeta för en långsiktig projektplan för kårens 
hela verksamhet. Fortsätta underhåll och renovering av lokaler och scout-material enligt 
underhållsplanen. Utveckla innehållet i scoutverksamheten genom att utbilda alla ledare 
och främjande verksamhet för våra äldre scouter. Jobba för att kåren deltar på 
sommarläger 2019 och att så många scouter som möjligt följer med. 

Kår-gemensamma aktiviteter 

Verksamhetsåret började som vanligt med ett sommarläger. Årets läger, Tintin, gick av 
stapeln på Ivö. Lägret genomfördes i samarbete med Kristianstad och Nosaby scoutkårer 
och var väldigt uppskattat av deltagarna. Temat för årets kårövergångshajk och program 
planerades och genomfördes av utmanarscouterna med Superhjältar som tema. Vår kår- 
och övergångshajk brukar alltid genomföras på Fågelsången. Dock utgjorde ett stort bo 
med bålgetingar på storstugans ena gavel en fara för våra scouter, så lägret flyttades till 
scoutlokalen i Österslöv. 

Den 17/9 deltog kårordförande på en KO/KUL-träff i Önnestad. 
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På distriktets stämma i oktober deltog kåren med fem delegater.  

Den 14/11 hade kåren en ledarträff i scoutlokalen. 

Kåren grillade och sålde korv på julmarknaden i Österslöv. Julmarknaden hölls den 17 
november.  
Som vanligt sålde scouterna också amaryllislökar under hösten, med gott resultat.  

2018 provade vi att förändra julfesten till ett arrangemang som kallades Julmys. Då 
detta kändes väldigt lyckat har vi nu valt att ha den varianten i fortsättningen. Julmyset 
gick av stapeln den 27/11. På programmet stod bl a olika slags pyssel. Naturligtvis hade 
vi sedvanliga lotterier med fina vinster. Utomhus serverades god gröt och glögg och 
kvällen avslutades med ett fantastiskt Luciatåg, som i år fick gå inomhus pga regn. En 
mycket lyckad kväll, tyckte alla; föräldrar, scouter, ledare och funktionärer. Och vi får ju 
inte glömma att alla fick träffa tomten i förrådet innan man gick hem.  

Vårterminen började med en Kick off  för att planera vårens aktiviteter.  
Scoutverksamheten startad upp som 
vanligt i januari, men sedan kom Corona 
och inget blev sig riktigt likt. Vi valde att, 
utifrån de rekommendationer som FHM 
kom med ställa in årets St Georg-firande. 
Likaså ställde vi också in Valborgs-firandet 
både i Balsby och Österslöv.  

Fixardag på torpet blev också inställd och 
samma hände med årets Snapphanefejd, 
som distriktet brukar arrangera.  

Vi valde att inte heller ha någon gemensam 
kåravslutning, utan varje avdelning hade 
sin egen avslutning. 

 Avslutande styrelsemöte och gemensam ledarträff hade vi den 3 juni med lite grillade 
hamburgare vid scoutlokalen.  

Under året har en grupp på tre energiska scouter startat upp ett byggprojekt, som ska 
resultera i ett rejält vindskydd och en ny grillplats på vår scoutgård i Österslöv. 

 
Verksamhet på avdelningarna 
Vi har under verksamhetsåret haft verksamhet på fyra avdelningar. Det är Spårarna 
(klass 2-3), Upptäckarna (klass 4-5), Äventyrarna (klass 6-8) och Utmanarna (klass 9-2 
gymnasiet). Vi har även haft ett Roverlag (18-25 år), som har startat upp under året. 
Många deltog på sommarlägret på Ivö, som scouter eller som ledare (de äldre 
scouterna). 
Även på vårt kårövergångsläger var det fint väder och stor uppslutning. Även en del nya 
scouter var modiga att prova på en hajk som början på sitt scoutliv. Utmanarscouterna 
har fram till Corona gjorde entré varit väldigt aktiva på arrangemang både i distriktet 
och i övriga Skåne. 
Scouterna har under verksamhetsåret gjort många olika saker. De har bland annat lärt 
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sig om scouternas historia, sjukvård och om naturen. Under hösten och fram till mars 
har scouterna, förutom möten på scoutgården, varit på hajker och deltagit på flera av 
Snapphanescoutdistrikts arrangemang, som t ex Spårardagen. Några äventyrare har 
varit med patrulledarutbildning på Spånkull i Bockeboda.  
Under hösten såldes amaryllislökar med gott resultat och på våren provade vi att sälja 
NewBody. Tyvärr blev det mitt i när Corona kom och all vår verksamhet förändrades. Vi 
hade diskussioner om hur vi skulle kunna ställa om i stället för att ställa in och det är lätt 
för oss scouter att vara utomhus. Ledarna har själva valt hur de har velat göra och de 
yngsta scouterna (spårarna) hade en lång paus, men har haft en del möten igen, 
utomhus, senare i vår. Upptäckarna har haft möten utomhus, precis som äventyrarna. 
Utmanarscouterna har haft möten både i lokalen och utomhus. De har också kunna köra 
en del digitalt. Vi har märkt av Coronan också med att det varit färre scouter på mötena 
och där vi inte har deltagit i arrangemang i samhället. Ja, den här våren blev inte riktigt 
vad vi tänkt, men en scout möter, som sagt, svårigheter med gott humör och jag tror vi 
har lärt oss mycket nytt istället.  
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Utskriven: 2020-07-06 11:08:43

NÄSBY-ÖSTERSLÖVS SCOUTKÅR 838200-6271

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2019-07-01 - 2020-06-30

Senaste ver.nr: A295

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
31 320,733010 Försäljning
25 245,003510 Medlemsavgifter

S:a Nettoomsättning 56 565,73

Övriga rörelseintäkter
16 678,003911 Hyresintäkter
7 160,003985 Erhållna statliga bidrag

125 621,003987 Erhållna kommunala bidrag
5 000,003989 Övriga erhållna bidrag

S:a Övriga rörelseintäkter 154 459,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 211 024,73

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-2 561,004010 Scoutvaror kåren

-755,604020 Läger och resor
-10 550,004030 Avdelningsbidrag

S:a Råvaror och förnödenheter -13 866,60

197 158,13Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-17 051,005020 El Österslövslokalen
-10 534,005021 El Fågelsången
-3 612,415060 Renhållning Österslövlokalen
-2 411,595061 Renhållning Fågelsången

-24 390,925170 Rep/underhåll av fastighet
-15 354,005192 Fastighetsförsäkringspremier

-40,005910 Annonsering
-2 790,226071 Ledarvård
-1 564,626083 Möten
-4 254,006570 Bankkostnader

-452,006999 Övriga kostnader
S:a Övriga externa kostnader -82 454,76

Personalkostnader
-2 100,007610 Utbildning/kurser

S:a Personalkostnader -2 100,00

S:a Rörelsens kostnader -98 421,36

112 603,37Rörelseresultat före avskrivningar
112 603,37Rörelseresultat efter avskrivningar
112 603,37Resultat före finansiella intäkter och kostnader
112 603,37Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
112 603,37Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
112 603,37Resultat före skatt
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Utskriven: 2020-07-06 11:08:43

NÄSBY-ÖSTERSLÖVS SCOUTKÅR 838200-6271

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2019-07-01 - 2020-06-30

Senaste ver.nr: A295

Resultatrapport

Perioden

Beräknat resultat: 112 603,37
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Utskriven: 2020-07-06 11:08:14

NÄSBY-ÖSTERSLÖVS SCOUTKÅR 838200-6271

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2019-07-01 - 2020-06-30

Senaste ver.nr: A295

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

364 450,00 364 450,00 0,00 364 450,001110 Byggnader

-51 023,00 -51 023,00 0,00 -51 023,001119 Ack avskr på byggnader

4 126,00 4 126,00 0,00 4 126,001240 Bilar och andra transportmedel

S:a Materiella anläggningstillgångar 317 553,00 317 553,00 0,00 317 553,00

S:a Anläggningstillgångar 317 553,000,00317 553,00317 553,00

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

1 880,00 1 880,00 0,00 1 880,001750 Förutbet kostn & uppl intäkter

S:a Kortfristiga fordringar 1 880,00 1 880,00 0,00 1 880,00

Kassa och bank

123 926,12 123 926,12 96 264,37 220 190,491930 Checkräkningskonto

95 907,07 95 907,07 0,00 95 907,071940 Sparkonto

3 559,25 3 559,25 0,00 3 559,251960 Arrangemangskonto 113

10 258,16 10 258,16 0,00 10 258,161970 Huskonto 114

17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,001980 Äventyrarna

S:a Kassa och bank 250 650,60 250 650,60 96 264,37 346 914,97

S:a Omsättningstillgångar 348 794,9796 264,37252 530,60252 530,60

S:a TILLGÅNGAR 666 347,9796 264,37570 083,60570 083,60

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

-156 315,54 -156 315,54 0,00 -156 315,542061 Eget kapital/Inbetalda insatser

-135 998,06 -135 998,06 0,00 -135 998,062068 Vinst/förlust föregående år

S:a Balanserat kapital -292 313,60 -292 313,60 0,00 -292 313,60

S:a Eget kapital -292 313,600,00-292 313,60-292 313,60

Skulder

Långfristiga skulder

-269 770,00 -269 770,00 16 339,00 -253 431,002350 Banklån
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Utskriven: 2020-07-06 11:08:14

NÄSBY-ÖSTERSLÖVS SCOUTKÅR 838200-6271

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2019-07-01 - 2020-06-30

Senaste ver.nr: A295

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

S:a Långfristiga skulder -269 770,00 -269 770,00 16 339,00 -253 431,00

Kortfristiga skulder

-8 000,00 -8 000,00 0,00 -8 000,002990 Uppl kostn/förutbet int

S:a Kortfristiga skulder -8 000,00 -8 000,00 0,00 -8 000,00

S:a Skulder -261 431,0016 339,00-277 770,00-277 770,00

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-553 744,6016 339,00-570 083,60-570 083,60

Beräknat resultat: 0,00 0,00 112 603,37 112 603,37



Vinst från budgetåret 2019/2020 

Då vi var eniga om att det behövdes värme i lokalen i Österslöv hade vi 
året 2018/2019 ett minusresultat på 113 608,33 

Detta verksamhetsår går vi med 96 527,85 i vinst 

Differensen till förra årets minus är 17 080,48 

   

Styrelsens förslag på fördelning 
 

Vi föreslår att vi inte gör någon satsning utan låter vår ekonomi reparera 
sig efter förra budgetårets minusresultat 



Näsby-Österslöv scoutkår
Budgetförslag  2020-2021

Intäkter Utgifter
Försäljning Budget Resultat Verksamhet Budget Resultat
Bingolotter 2 000 Läger och resor 5 000 
Julfest 2 500 Avdelningsbidrag 15 000 
St Georg 1 000 Utbildning/kurser 4 000 
Valborg 4 000 Ledarvård 3 000 
Amaryllis 1 500 
Julmarknad 0 
Newbody 15 000 Scoutgården

El 17 000 
Medlemsavgifter 25 000 Renhållning 4 000 
Stödmedlemmar 0 Reparationer och underhåll 20 000 

Hyresintäkter Fågelsången
Fågelsången 8 000 El 12 000 
Scoutgården 22 000 Renhållning 3 000 

Reparationer och underhåll 10 000 
Erhållna kommunala bidrag
Aktivitetsstöd 15 000 Övrigt
Driftsbidrag 35 000 Möten 1 000 

Scoutvaror 4 000 
Övriga erhållna bidrag Räntekostnader 16 000 
Medlemsförening/statsbidrag 8 000 Annonsering 1 000 

0 Material 5 000 
Sparbanken sponsorbidrag 5 000 Bankkostnader 5 000 

Fastighetsförsäkringar 15 000 
Övriga kostnader 4 000 

Summa 144 000 
Summa 144 000 



Näsby-Österslöv scoutkår
Budgetförslag  2020-2021

Medlemsavgifter Termin
Scouter 300
Ledare och styrelsemedlemmar 200
Fjärde medlem i samma familj 100
Ej i kåren aktiv medlem 100
Stödmedlem 100

Av medlemsavgiften går 100 kronor till distrikt och förbund



 

  

VERKSAMHET PLAN hösten 2020-våren 2021 

Näsby-Österslöv scoutkår 

Detta dokument innefattar vad som kårens styrelse föreslår kårstämman ska vara målen 

för den verksamhet som bedrivs i Näsby-Österslövs scoutkår, verksamhetsåret 2020-2021. 

 Anordna Julmys  

 Att kåren under året säljer amaryllis och Newbody, deltar på julmarknad i Österslöv och 

Valborgsfirande i Balsby och Österslöv 

 Kåren håller St Georges-firande 

Gemensam planering av arbetsdagar, med involvering av föräldrar.  

Fortsatt arbete med hemsidan och uthyrningssidan 

Alla i styrelsen ska använda Dropbox 

Fortsätta arbetet med att rekrytera vuxna 

Planera och genomföra gemensam kårhajk på Fågelsången 

Att kåren deltar i distriktets arrangemang så långt det är möjligt. 

Fortsatt arbete med Strukturdokumentet 

Långsiktig projektplan för kårens hela verksamhet 

Fortsätta underhåll och renovering av lokaler och scout-material enligt underhållsplanen 

Utveckla innehållet i scoutverksamheten genom att utbilda alla ledare och främjande 

verksamhet för våra äldre scouter 

 Kåren åker på sommarläger 
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