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Protokoll från Kärna scoukårs kårstämma 2018-03-11

Närvarande enligt bilaga 1

§1 Kårens Ordförande Camilla Persson förklarade kårstämman öppnad och hälsade alla 

välkomna

§2 Föreslagen dagordning godkändes utan ändringar

§3 Röstlängden fastställs till 26 personer enligt bilaga 1

§4 Tomas Björn väljs till mötesordförande

§5 Mattias Strand väljs till mötessekreterare

§6 Oscar Hägg och Oscar Stolt-Svenssson väljs till justeringspersoner

§7 Föreningen finner att mötet mötet har behörigt sammankallats

§8 Kårordförande presenterade kårstyrelsens verksamhetsberättelse och respektive avdelnings 

verksamhetsberättelse drogs av av representant för avdelningen.

Resultat, balansräkning och revisionsberättelse drogs av kassören.

§9 Stämman fastslog budgeten för det gångna verksamhetsåret och styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet.

§10 Stämman beslutade att vinsten överförs till nästa års budget.

§11 Kårordförande presenterar en verksamhetsplan och ett budgetförslag för 2018. Stämman 

fastställde medlemsavgiften som oförändrad jämfört med 2017 och fastställer 

budgetförslaget.

§12 Till kårordförande för 2018 väljer stämman Camilla Persson och till vice ordförande väljer 

stämman Åsa Liedberg

§13 Som ledamöter i styrelsen 2018 väljer stämman:

Åsa Liedberg

Tomas Björn

Elias Kalén

Therése Magnusson

Oscar Stolt Svensson

Oscar Hägg

Anna Landén
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§14 Till revisorer för 2018 väljer stämman Håkan Dahlöf och Lars Kindegren

Till revisorssuppleanter väljer stämman Jan Lindell och Gunilla Norrstig

§15 Till valberedning väljer stämman:

Mia Thun

Alf Djurberg

Anders Kvist

§16 Som kårens delegater till Distriktsstämman väljer stämman: Camilla Persson och 

Hans Persson

§17 Inga motioner har inkommit.

§18 Inga övriga frågor.

§19 Stämman avslutas

_____________________ _____________________
Tomas Björn, ordförande Mattias Strand, sekreterare

_____________________ _____________________
Oskar Hägg, justeringsperson Oskar Stolt-Svensson, justeringsperson



3(3)

Bilaga 1 - Närvarande
Oscar Hägg

Oscar Stolt Svensson

Elias Kalén

Jon Danielsson

Anna Landén

Alf Djurberg

Gunilla Norrstig

Alizia Kalhed

Emil Wåhlström

Hampus Lind

Melody Paulsson Karlsson

Alma Strand

Tove Jönsson

Tova Lindgren

Hugo Funke

Filip Allert

Karin Paulsson

Matttias Strand

Anders Kvist

Anders Karlström

Hans Persson

Therése Magnusson

Edvin Danielsson

Tomas Björn

Axel Paulsson Karlsson

Camilla Persson
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KÅRSTÄMMA 2018 
Måndagen den 12 mars, kl. 18.30 i Scoutgården 

 
Förslag till dagordning: 
 

1.    Stämman öppnas 
2.    Fastställande av dagordningen 
3.    Justering av röstlängden 
4.    Val av ordförande vid stämman 
5.    Val av sekreterare vid stämman 
6.    Val av två justeringsmän 
7.    Fråga om stämman behörigen sammankallats 
8.    Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultat och 

balansräkning, samt revisionsberättelse för det gångna året.  
9.    Fråga om fastställande av balansräkning, samt beviljande av ansvarsfrihet 

åt kårstyrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
10. Beslut i fråga om kårens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
11. Fastställande av medlemsavgift (fr.o.m. HT – 18), samt budget för det 

kommande verksamhetsåret (2018) 
12. Val av kårordförande, samt vice kårordförande 
13. Val av övriga ledamöter i styrelsen, (3-7) 
14. Val av revisorer (2) och revisorsuppleanter (2) 
15. Val av valberedning (3) 
16. Val av kårens delegater till Distriktsstämman 
17. Behandling av motioner till Kårstämman 
18. Övriga frågor 
19. Stämman avslutas  
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Styrelsens Verksamhetsberättelse 2017 
 

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten. Sammansättning under året var: 
Camilla Persson Ordförande 
Åsa Liedberg Vice Ordförande  
Anna Landén Kassör  
Therése Magnusson Elias Karlén 
Oscar Stolt Svensson Tomas Björn 
Alf Djurberg Hans Persson 

 
Revisorer Lars Kindgren och Håkan Dahllöf 
Revisor suppleanter Jan Lindell och Gunilla Norrstig 
 
Kärna Scoutkår bedriver sin verksamhet utifrån den självstyrande lilla gruppen – patrullen. 
Varje scoutpatrull redovisas som en egen självstyrande avdelning. Under 2017 har kåren 
redovisat 15 enheter som avger egen årsberättelse, utöver Kärna Scoutkår som helhet. Totalt 
under året har vi haft 160 (149) aktiva och betalande medlemmar. Vid årets slut är vi 134 (125) 
aktiva medlemmar, varav 102 under 25 år. (Siffror i parentes avser föregående år.) 
 
En ny avdelning för spårarscouter startades under hösten. Totalt har det varit fem avdelningar 
med ungdomar från 9-17 år. Avdelningen med utmanare är större och aktivare än på många år. 
 
S:t Georg firades vid scoutgården med teater och ceremoni med märkesutdelning där nya 
scouter invigdes och fick en scouthalsduk. Kåren har deltagit i tävlingar och arrangemang som 
arrangerats i distriktet till exempel Filbyterrundan, Renhornet och Hjorthornsjakten. 
 
Kåren har tillsammans med Vifolka och Vist scoutkårer arrangerat ett gemensamt kårläger. 
Lägret genomfördes med medeltidstema under en helg i juni utanför Kisa. Från Kärna Scoutkår 
deltog 75 scouter och ledare. 
På sommarens stora Jamboree i Kristianstad deltog 30 scouter och ledare från kåren. Resan 
gick med buss ordnad av distriktet för kårer från Östergötland. 
 
Under året har vi byggt ett kanotställ bakom scoutgården. Planen är att flytta våra kanoter dit, 
från den lada de nu ligger i. I scoutgården har två små patrullrum slagits ihop till ett lite större 
rum som inreds med soffa och bord. 
 
Kårens ekonomi har fortsatt att utvecklas bra. Kvalitet i verksamheten med många scouter och 
många aktiviteter ger bra kommunala och statliga bidrag. Vi har fått in tillskott genom 
Ullmaxförsäljning, Majblomman och Scouternas julförsäljning. Utöver detta har kåren dragit in 
pengar genom granryckning på Kärna Mosse. 
 
Malmslätt 2018-01-21  
 
Camilla Persson Åsa Liedberg Oscar Stolt Svensson Therese Magnusson 
 
 
Anna Landén Hans Persson Alf Djurberg Elias Kalén Tomas Björn  
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Verksamhetsberättelse Spårare 1 
 
Ledare: Camilla Persson, Jana Björn, Björn Stenborg, Daniel Svensk,  

Petra Borgstedt, Catharina Hall, Marcus Roos 
 

Efter att ha haft en prova-på-dag med aktiviteter för nya scouter och information för nya 

föräldrar så startade vi en ny spårargrupp. Camilla och Jana startade igång gruppen men 

har successivt lämnat över till fem nya ledare. Gruppen består av 18 scouter.  

 
Under terminen var räven Tofs central i varje möte. Han gav scouterna olika brev och 

uppdrag. Scouterna har övat på att spåra, tända eld, plåstra om varandra, knyta sina första 

knopar och även övat samarbete. Ungefär hälften av scouterna deltog i Hoppkul. 

 

Vid första advent medverkade scouterna på julmarknad som hölls på ICA Malmslätt. 

Terminen avslutades med en grötfest i scoutgården.

 



Kärna Scoutkår
 

Verksamhetsberättelse Spårare 1 (vt) och Spårare 2 (ht) 
 
Ledare: Maria Ahrén, Rebecka Geijer, Oscar Stolt Svensson, Tomas Björn, Axel Paulsson 
Karlsson, Martin Persson 
 

Våren började med att spårarna var i Bränninge-backen och åkte pulka. Detta följdes 

sedan med ett studiebesök på biblioteket där vi fick lyssna på en saga som handlade om en 

pojke som träffade lustiga levande pinnar som levde i skogen, till detta fick spårarna även 

göra pinnfigurer som de sedan fick ta med sig hem. Under Mars månad fick vi även 

tillskott på scouter vilket gjorde att gruppen var uppe i ca 20 scouter. Vi blev även bjudna 

på restaurang av Upptäckarna där spårarna fick lära sig lite vett och etikett.  

 

Under maj månad var vissa scouter på Filbyterrundan och kom hem nöjda och glada. 

Precis efter Filbyterrundan åkte vi ut i världen och hade olika traditionella aktiviteter i 

olika länder t.ex Japan, Frankrike och Italien. Vi fick testa origami, ostar och pizza 

blandat med lite språk. Vårterminen slutade med några möten gällande läger såsom att 

bygga tält och lite om hur packningen ska göras. Sedan kom det årliga kårlägret där vi 

deltog med ca 15 scouter.  

 

Hösten börjar och det blir lite fokus på hantverk och bomber i form av söljor och 

matpaket. Sedan övergår vissa möten i en mer egoistisk anda där scouterna får jobba mot 

att lära sig om sig själva och deras egna tankar och viljor. Mitt under hösten hoppade 

några in i bilarna för att ta sig till Hoppkul på Astrid Lindgrens värld där vi bidrog med 

två patruller. Hösten lider mot sitt slut och det blir vinter vilket fick oss att ta oss in i 

scoutgården och ha några teatermöten vilket fick väldigt blandade reaktioner från 

spårarna. Terminen avslutades med att scouterna stod vid ICA och sålde lussekatter, 

servetter, ljus m.m. Sedan blev det grötfest vilket var det sista mötet innan höstterminen 

avslutades.  
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Verksamhetsberättelse Spårare 2 (vt) 
 
Ledare: Mattias Strand, Anders Eriksson, Elias Kalén och Oscar Hägg. 
 
Vt 2017 höll vi på med kluriga utmaningar och kreativt skapande med fokus på 
vad scouterna ville göra. Vi jobbade aktivt mot vissa märken och områden bl.a. 
knivmärket, chiffer, knopslagning, matlagning samt orientering och fick mycket 
gjort på kort tid. Ett möte fick äventyrarna prova på att arrangera och det var 
mycket omtyckt. 
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Verksamhetsberättelse Upptäckare 
 
Ledare:  Hans Persson, Claes Ahrén, Cissi Persson, Fredrik Emberg, Oscar Hägg och Elias 
Kalén 
 
Under vårterminen ägnade sig upptäckarna i huvudsak åt tre saker. Vi planerade 
teaterframförandet om S:t Göran och draken på kårens firande av S:t 
Göran-dagen, vilket i år bestod av “stafetteater” där publiken slussades runt i små 
grupper från en plats till en annan och fick se en scen ur pjäsen på varje ställe. Vi 
tränade för att ta kniv- och yxmärke (beroende på ålder) och detta avslutades 
med inspektion av ingen mindre än kårens ordförande. Vi hade också flera möten 
som handlade om mat och matlagning där scouterna bland annat planerade så att 
alla i spårare 1 fick göra ett restaurangbesök där upptäckarna lagat maten och 
skötte serveringen, vilket blev mycket uppskattat. 
 
Inför sommaren var det sedan dags att säga adjö till de äldre scouterna i gruppen 
som gick upp och blev äventyrare och istället ta emot nya kamrater i form av de 
tidigare spårare 2. 
 
Vi valde att slå ihop grupperna på grund av få ledare bland upptäckare 1 och i 
början var det naturliga interagerandet minimalt. Men med tiden blev gruppen mer 
och mer bekväm. Med en tidig hajk fokuserad på att skapa sammanhållning fick vi 
på plats den sista pusselbiten för att skapa en bra stämning. Den här terminen 
arbetade vi framför allt med knopar, pyssel och matlagning. Nämnvärt är att vi i 
november hade ett experiment där vi testade om vi kunde vara på mossen utan 
ficklampor och utan att prata. Med hög framgång är det här något som kan 
komma igen eftersom vi fick positiv feedback och vi tycker det är viktigt att 
utmana sig själv och sina rädslor. 
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Verksamhetsberättelse Äventyrare 
 
Ledare:  Anders Karlström, Johan Lundström,  Karin Paulsson, Mattias Strand och 
Therése Magnusson, Anders Kvist och Jörgen Danielsson. 
 
Under våren var vi 15 scouter och vi hade totalt 15 träffar  
Vi lade fokus på att låta scouterna jobba med att ta eget ansvar och få planera en 
aktivitet i mindre grupp för att sedan genomföra i den stora gruppen. 
Grupperna hade matlagning, bakning, eldning, surrning samt klättring i Hangaren. 
Andra aktiviteter som genomfördes var tex. en cykeltur i närområdet där vi skulle 
tälja sälgpipor men det blev inga pipor då vi var ute för tidigt på våren, vi ryckte 
bort granar i mossen, hade spelhåla och  jobbade med knopar. 
 
Vi hade även gemensamma aktiviteter med kåren som en familjedag på simhallen 
samt ett gemensamt kårläger i medeltidstema tillsammans med ett par andra 
kårer. 
 
Under höstterminen flyttades två årskullar från äventyrarna upp till Utmanarna och 
scouter födda -04 gjorde en sammanslagning med scouter födda -05. Vi blev 
totalt 23 scouter och vi fortsatte att ha träffarna på måndagar kl. 18:30-20:00. Det 
innebär att de nya äventyrarna fick en ny dag. 

Vi startade upp terminen med att förbereda och delta i en aktivitet på prova-på 
kvällen för nya scouter. Äventyrarna fick uppgiften att surra en A-bro samt hålla i 
aktiviteten.  
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Under hösten fick scouterna flera träffar med scouternas val. Scouterna själva fick 
fundera och skriva upp vad de ville göra under tre planerade träffar. Populära 
aktiviteter var: Baka, jobba med kniv och yxa, prova tändstål samt att jobba med 
makramé. Några scouter förberedde en aktivitet med stationer som kommer att 
genomföras i en yngre grupp under vårterminen 2018. 

Andra aktiviteter som vi haft under hösten var att laga soppa på stormkök, surra 
någonting användbart, baka inför julförsäljning på Ica samt delta i vår årliga 
grötfest som vi hade tillsammans med utmanarna.  
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Verksamhetsberättelse Utmanare 
 
Ledare: Vårterminen Johan Öhlund och Alf Djurberg, höstterminen Oscar Stolt Svensson, 
Anders Kvist och Jörgen Danielsson. 
 
Under vårterminen bestod avdelningen av 4 scouter. Terminen började med en 
skridskotur på sjön Svängbågen. Senare under terminen hade vi också en annan 
aktivitet med Sengångarna då vi vandrade runt sjön Bjän. Det blev också starten 
för det fotoprojekt som sträckte sig över terminen och avslutades med 
sammanställning av ett bildspel från vandringen. Utmanarna har också varit 
ledare för en spåraravdelning under året.  
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Till höstterminen fylldes avdelningen upp med de äldsta äventyrarna så att de 
sammanlagt blev 12 scouter. Höstens träffar samordnades med äventyrarnas 
som också hade valt måndagar och inleddes med att en utvecklingskonsult från 
regionala kansliet besökte för att ge inspiration och vägledning. Tips gavs om hur 
man kan styra upp för att uppnå planerade mål, som att exempelvis hålla i 
kårlägret, våren 2018.  
Flertal scouter gick patrull-ledarutbildning under höstterminen. Höstens hajk 
planerades och genomfördes av scouterna själva och ägde rum vid en 
sommarstuga strax söder Kisa. Exempel på veckoträffarnas aktiviteterna vilka 
scouterna hade delat ut ansvaret sinsemellan var matlagning ( kladdkaka, bliner, 
tårta, mm ), surrning ( Da Vinci -bro ), 3D-printing, bågskytte, julmys. 
Till försäljningen utanför ICA bakades cirka 200 lussebullar och intäkterna ska 
bidra till resan åt de som ska åka på världsjamboree i USA, 2019.  

  
Bild ovan: Utmanarnas trebuchet under vårens kårläger i Grönebo, Kisa. 
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Verksamhetsberättelse Sengångarna 
 
 
På kårstämman beslutades att starta en ny avdelning för att ge ledare och andra 
vuxna i kåren möjlighet att komma ut på egna scoutupplevelser. Under året har 
det blivit tre träffar.  
 

 
 
Avdelningen startade med en 
vandring utmed Bjänleden en 
söndag i april. Vi blev 11 stycken 
som gick ungefär en mil i vårsolen.  
 
 
 
 
 

 
Senare under våren gjorde 
morgonpigga sengångare en tur 
till Kärnskogsmossen för att titta 
på Orrspel. De spelande Orrarna 
lät mycket och med bra kikare 
kunde vi se dem på andra sidan 
mossen.  
 
 
 
 
 

 
Årets tredje träff var i slutet på oktober. Det började med att städa i ledarrummet 
och slipa knivar. Därefter grillade vi mat och bakade vid elden utanför 
scoutgården.  


