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Göteborg 2022-03-17

Resultaträkning

Diverse Inkomster Utgifter Summa
Medlemsavgifter 32 800,00 kr 910,00 kr 31 890,00 kr
Bidrag 21 139,00 kr 0,00 kr 21 139,00 kr
Almanacka 3 440,00 kr 2 925,00 kr 515,00 kr
Bingo 0,00 kr 350,00 kr -350,00 kr
Material 0,00 kr 1 365,00 kr -1 365,00 kr
Profilkläder 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
50 års Jubileum 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Lokal 20 233,00 kr 118 096,53 kr -97 863,53 kr
Kontor 0,00 kr 2 600,15 kr -2 600,15 kr
Utbildning 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Ledarsamling 0,00 kr 750,00 kr -750,00 kr
Lotteri 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Övrig försäljning 3 518,55 kr 919,75 kr 2 598,80 kr

Summa diverse 81 130,55 kr 127 916,43 kr -46 785,88 kr

Läger
Vårläger 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Sommarläger 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Höstläger 1 200,00 kr 3 736,55 kr -2 536,55 kr
Vinterläger 6 900,00 kr 9 632,82 kr -2 732,82 kr
Övriga Läger/hajker 3 450,00 kr 0,00 kr 3 450,00 kr

Summa läger 11 550,00 kr 13 369,37 kr -1 819,37 kr

Avdelningarna
Spårare (minior) 0,00 kr 1 726,10 kr -1 726,10 kr
Upptäckare (junior) 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Äventyrare (patrull) 0,00 kr 804,19 kr -804,19 kr
Utmanare/Rover (RS) 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Summa avdelningarna 0,00 kr 2 530,29 kr -2 530,29 kr

Bockudden
Bygg 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Driftkostnad 0,00 kr 20 100,00 kr -20 100,00 kr
Extern uthyrning 69 794,36 kr 0,00 kr 69 794,36 kr
Intern uthyrning 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Summa Bockudden 69 794,36 kr 20 100,00 kr 49 694,36 kr

Övrigt
Finansiella kostnader 0,00 kr 984,00 kr -984,00 kr

Vinst -2 425,18 kr
Summa 162 474,91 kr 162 474,91 kr -2 425,18 kr

Bokslut 1/1-31/12 2021 för Hvitfeldts Scoutkår



Balansräkning

2021 2020

Tillgångar

Kassa 134,00 kr 134,00 kr
Postgiro 245 174,65 kr 241 859,59 kr
Fordringar 11 078,76 kr 10 272,00 kr

Summa tillgångar 256 387,41 kr 252 265,59 kr

Skulder och Eget kapital

Skulder 6 547,00 kr 0,00 kr

Ingående eget kapital 252 265,59 kr 212 010,46 kr
Årets resultat -2 425,18 kr 40 255,13 kr
Utgående eget kapital 249 840,41 kr 252 265,59 kr

Summa skulder och Eget kapital 256 387,41 kr 252 265,59 kr

Fordringar
Gardiner till Lokalen, 2 259,90 kr                     
Redovisning Filmläger 68,86 kr                         
Hyra Lokalen januari 2022 8 750,00 kr                     

Summa fodringar 11 078,76 kr                     

 Skulder  
Felaktig inbetalning på vårt 
konto Mriwan Abdullah

2 797,00 kr                     

Lägeravgift Sommarläger 2022 
Thor Jonsson

3 750,00 kr                     

Summa fodringar 6 547,00 kr                     

Anteckningar





 

 

 

 

 

 

 

Valberedningens förslag 
  



Kårstyrelse 
Ordförande 
Johannes Varosy 

Vice Ordförande 
Dick Gustafsson 

Sekreterare 
Ingela Strålman 

Övrig Kårfunktionär 
Lisbeth Wiss 

Utmanarrepresentant 
Elin Täckholm 

Bockuddenrepresentant 
Flexibel 

 
Revisorer 

Hanne Frykhagen, Emil Wallin  

Revisorsuppleant:  
Malin Hjort  

 

Valberedning 
Lina Wallin, Malin Hjort  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Motioner 
  



Motion 1: Fritidsbank 

Scouting är till för alla, men ställer höga krav på material och utrustning. Detta 
riskerar att utesluta barn som saknar utrustning från vår verksamhet - antingen för att 
de ej har råd eller ej är säkra nog på att de vill vara med för att investera. De senaste 
åren har ledare arbetat för att tydligt förmedla att det finns möjlighet till anpassning, 
reducerade kostnader, fonder samt materiallån. Jag tror dock vi kan bättre.  

Genom att samla ihop utrustning (gammalt/ sånt som ej används) till en fritidsbank kan 
vi minska tröskeln till att be om att få låna saker. Detta har även klimatmässiga 
fördelar. Upplägget kan se olika ut, exempelvis donationer eller att folk lånar ut sina 
saker till fritidsbanken. Förslaget kom på tal från Utmanarna när de hade 
ledarutbildning, och jag vill föra det vidare till årsmötet. 
 

Motionären föreslår stämman: 
● Att Hvitfeldts scoutkår verkar för att starta en materialbank/fritidsbank, på 

kår- eller distriktsnivå. 
 

Motionär 
Malin Hjort 

 

 
Styrelsens svar på motion 1: 
Styrelsen håller med motionen i sin helhet och välkomnar förslaget. Kåren har i och med 
flytten till de nya lokalerna i Norra Guldheden en fantastisk möjlighet att förvara den 
typen av material i möteslokalerna, något vi inte har haft sedan flytten från Samskolan. 

Styrelsen ser dock inte i vilka forum vi som förening ska kunna påverka Göteborgs 
scoutdistrikt att starta upp en materialbank på distriktsnivå. Det står dock kårens 
medlemmar fritt att skriva en motion i samma anda till distriktets nästa stämma. 

 
Styrelsen föreslår stämman: 

● Att avslå motionens att-sats till förmån för följande att-sats: 
“Att Kårstyrelsen får i uppdrag att utse en arbetsgrupp med målet att bygga 
upp en materialbank i kåren för upp till fem personer, i olika åldrar, under 2022” 

  



Motion 2: Ungas makt och delaktighet 
Som en del av Scouterna och KFUM är ungas reella makt och delaktighet centrala 
värden för vår verksamhet. Som många andra föreningar har vi ett underskott av unga 
som sitter i styrande positioner, vilket är ett organisatoriskt problem. För att unga 
medlemmar skall känna en högre känsla av sammanhang och tillhörighet i den 
demokratiska strukturen en förening innebär, samt känna en delaktighet i de mäktiga 
organisationer vi tillhör, har jag ett antal förslag. 
 

Motionären föreslår stämman: 
● Att Hvitfeldts scoutkår under 2022–2025 aktivt arbetar för att skicka minst 

en ung medlem (25 år eller yngre) till nationella sammanträden inom KFUM och 
Scouterna. Exempelvis genom att utforma en strategi för ökad ung delaktighet i 
kåren, att aktivt ringa och tillfråga enskilda individer, eller lägga det som del av 
terminsprogrammet för Utmanarna och låta dem åka som grupp. 

● Att Hvitfeldts scoutkår under 2022–2025 på samtliga avdelningar minst en gång 
per ”läsår” har möten med fokus på organisation/föreningsdemokrati, för att öka 
kunskapen kring Scouterna och KFUM samt möjligheter till inflytande. 

● Att ovanstående åtgärder följs upp genom rapporter från styrelsen i samband 
med årsmöten under tidsperioden. 

● Att rutinen för kallelse till kårens årsmöten ses över av styrelsen inför 
årsmötet 2023, så samtliga medlemmar får tillgång till föreningsdemokratin på 
lika villkor oavsett ålder och roll i föreningen. 
 

Motionär 
Malin Hjort 

 

 
Styrelsens svar på motion 2: 
Styrelsen håller i grund och botten med om motionens anda, kunskapen och 
engagemanget kring föreningsdemokratin är något som är själva grunden till scouting 
och ett område som vi som förening bör bli bättre på att lära ut till våra unga. 

Styrelsen tycker dock inte det är upp till stämman, eller styrelsen, att detaljstyra 
exakt vilka teman våra avdelningar ska lära ut under ett givet läsår. Det finns många 
teman som kan tyckas “måste” läras ut inom scouterna och alla teman passar inte alla 
grupper av barn eller hinns med under ett läsår. Dessutom har vi för närvarande en 
situation där våra avdelningar som mest bara har möten varannan vecka, så tiden 
riskerar att inte räcka till för att täcka alla teman som ledarna kanske vill göra, därför 
vill vi lämna det upp till ledarna på varje avdelning att bestämma vad de vill göra. 



Däremot anser styrelsen att det kan vara tid att, tillsammans med alla kårens ledare & 
Utmanare, träffas och prata igenom vad vi vill göra på respektive avdelning igen. 2014 
gjordes det ett större jobb inom kåren med att dela upp märken på avdelningarna och 
göra stödmaterial för terminsplanering. Scouterna har under 2020 & 2021 släppt ett 
antal nya märken, så en genomgång behöver ändå göras bara av den anledningen. Värt 
att notera i den märkesuppdelning som har gjorts saknas märken som “Demokrati” och 
“Din Röst”, märken som just går igenom föreningsdemokrati och är utmärkta exempel på 
ändringar som kan göras i stödmaterialet. Kåren har även fått mötesmaterial till dessa 
märken, vilket finns bland kårens mötesmaterial i lokalen. 

När det gäller kallelsen till årsmötet läggs den alltid ut på vår hemsida, sociala medier & 
mejlas ut till kårens medlemmar enligt kårens stadgar. Kårens ledare & Utmanare 
informeras redan i samband med Upptakt i januari om datum för stämman. Styrelsen 
har därmed svårt att se hur kallelsen skulle kunna nå ut till fler medlemmar på lämpligt 
sätt. 
 

Styrelsen föreslår stämman: 
● Att bifalla motionens första att-sats 
● Att avslå motionens andra, tredje & fjärde att-satser 
● Att kårstyrelsen initierar arbetsmöten med kårens ledare & Utmanare för att 

gå igenom och uppdatera det stödmaterial som finns för terminsplanering på 
avdelningarna (ex. terminsriktlinjer & märkesuppdelning) under 2022. 

 
 

 


