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Kåren 

Kårstyrelsen (KS) 

Kårstyrelsen har under året bestått av följande ledamöter: 

 Ordförande: Annika Karlsson 

 Vice ordförande, sekreterare: Karl Ekvall 

 Kassör: Göran Lilja 

 Ledamot: Thorbjörn Backlund, nyvaldes under stämman 2014 

 Ledamot: Liza Andersson 

 Ledamot. Emma Ivarsson 

 Eva Pedersen valde att avstå från att fortsätta och avtackades för många års engagemang 
som ledare och ledamot i styrelsen 

Till Kårstyrelsens (KS) möten har en representant från varje avdelning varit adjungerad. Alla 
medlemmar i kåren har varit välkomna att delta vid mötena. 

Under året har KS haft 10 protokollförda möten, samt ett antal informella träffar. Kårstämma 
hölls den 24 mars, då alla medlemmar i kåren var välkomna att vara med. Protokoll från stämman 
och kårstyrelsemöten hålls tillgängliga för medlemmarna via e-post och på kårens hemsida. 

Kåren har deltagit med delegater på vår- och höststämma i Göteborgs Scoutdistrikt. Kåren deltog 
även med 5 medlemmar på förbundsstämman i Kristianstad, varav 2 var delegater. 

Tuve Scoutkår är med i föreningsrådet Tuve-Säve, där en majoritet av föreningarna i stadsdelen är 
representerade. Föreningsrådet har medel för riktade bidrag till förfogande, och samordnar även 
en del arrangemang. En ledamot i KS är sekreterare i föreningsrådets styrelse.  

3 medlemmar i Tuve Scoutkår är med i Göteborgscouternas stiftelse och 2 medlemmar är aktiva i 
Rover- och Utmanarutskottet inom Göteborgs scoutdistrikt. 

Medlemmar 
Vid verksamhetsårets utgång bestod kåren av 117 medlemmar, varav 71 är 25 år eller yngre. 51% 
av kårens medlemmar är kvinnor.  

17 ledare med assistenter och 7 funktionärer har ansvarat för verksamhetens utformning.  
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Verksamhet 
Kårens verksamhet har bedrivits i 4 avdelningar: Spåraravdelningen Oceanen, 
upptäckaravdelningen Vilddjuren, äventyraravdelningen Gamma och utmanaravdelningen 
Hattifnatthattarna.  

Kårgemensam verksamhet 

Vårterminen 2014 inleddes med den traditionsenliga myshelgen på Västerlanda, då vi planerade 
terminens verksamhet och drog upp riktlinjerna för året. 

Kårstämman hölls i Gula Villan den 24 mars. 

Den 28 maj kåren våravslutning, då alla avdelningar samlades för att tillsammans ha avslutning för 
terminen. Scouterna fick dela in sig i patruller och gå ett spår i skogen med frågor i scoutkunskap. 
Därefter fanns de två kontroller vid Gula villan, en när man skulle springa tre och tre med 
fastbundna fötter och en annan kontroll när man skulle kasta boll i hink. 

Efter vi lekt klart var det dags för fika. Bulle, kaka och saft/kaffe avnjöts vid sittringen vid elden. 
Därefter var det dags för ett minilägerbål med bara de bästa låtarna som vi hann på den tiden vi 
hade. Annika, kårens ordförande pratade lite om terminen som gått och avdelningsledarna delade 
ut märken till sina barn. 

Kårens sommarläger på Vässarö 2014 var varmt- mycket varmt. Och svettigt. Men kul! Mygg- och 
knottbett på benen hör ju sommaren till, så det är bara att gilla läget. Det var 20 förväntansfulla 
scouter och 11 ledare som klev på bussen den 27 juli. Några filmer och lekar senare stod vi på 
kajen och väntade på båttransporten till ön. 

Vässarö ägs av Stockholms scoutdistrikt, och man blir verkligen imponerad av både verksamheten 
och infrastrukturen. På ön finns en mängd byggnader och anläggningar som underhålls och drivs 
av ett stort antal frivilliga funktionärer. Under veckan pågick förberedelser inför Vilda-lägret som 
är under vecka 32. Då väntas ett betydligt större antal scouter. Under vår vecka var det ungefär 5 
kårer på plats, så det fanns goda möjligheter att välja programpass fritt ur den välfyllda katalogen. 

Ett populärt ställe var Fladan, hamnen för allt som har med flytetyg att göra. De yngre scouterna 
fick segla optimistolle och de äldre seglade Torekovbåt och Väderöjulle. Alla fick även prova på 
kanotpaddling, både i form av ett övningspass och kvällspaddling med sångstund i solnedgången 
och ljusspår tillbaka. Vi tävlade även med storkanoter och ägnade en dag åt att bygga flottar och 
paddla med dem i viken. 

På landsidan gick vi trapperspåret, det omtalade spåret med historiska trapperfällor och olika 
hinder att ta sig över. Vildmarksspåret och hinderbanan avklarades också. Det finns även 
klätterväggar i en av byggnaderna, där alla klättersugna fick sitt lystmäte.  

Ett sommarläger utan bad vore inget läger att minnas. Nära vår lägeräng låg en brygga med 
badflotte och om man ville hoppa från klippor så fanns en ”hoppklippa” en bit längre bort. För 
ledarna fanns möjlighet att använda en bastu sent på kvällarna, när lugnet infunnit sig i lägerbyn… 

Den sista kvällen hade vi lägerbål utan eld (det rådde totalt eldningsförbud), men väl med lyktor 
vid strandkanten. Vi tog i med full hals och scouterna gjorde bejublade framträdanden, precis som 
det skall vara på ett lägerbål. 

På lördagen den 2 augusti var det dags att åka hem igen. Tidig väckning, frukost och packning 
avklarades smidigt. Jag måste säga att det är en fröjd att se hur lätt det går att få ihop alla saker och 
hur lite arbete det är med att återställa. Det hela underlättades ju även av att kåren som skulle ha 
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ängen efter oss ville att vi skulle lämna kvar alla surrade konstruktioner. Klockan 19 släppte så 
bussen av ett antal trötta men nöjda scouter vid Gula Villan. 

Eftersom Västerlanda var upptaget tog vi tillfället i akt att ha vår skördefest på Västra kannsliets 
kontor på Vegagatan i Göteborg, för att få lite information om vad kansliet sysslar med. Nu blev 
det kanske inte så mycket av just fest, utan snarare en upptaktsträff med kårplanering och 
terminsplanering för avdelningarna. 

Under helgen vid andra advent (5-7/12) hölls kårens sjunde adventsläger på raken på vår lägergård 
Västerlanda utanför Lilla Edet. En hujk för kårens samtliga avdelningar och funktionärer där vi 
har chansen att ses allihop innan terminens slut. 

Genom åren har vi haft lite olika teman men det som alltid går igen är ett dignande julbord efter 
ett stämningsfullt lägerbål! I år hade vi även bildvisning under fredagen från året som gått med 
bilder från möten och övernattningar till våravslutningen och sommarlägret. 

Årets tema var superhjältar – de onda skurkarna hade stulit våra klassiska superhjältars 
superkrafter för att själva berika sig med dem i en ihopkokad superkraftsbrygd! Utan sina krafter 
behövde hjältarna hjälp av scouterna för att kunna möta skurkarna, men för att scouterna skulle 
kunna rycka in krävdes utbildning. Därför var de nu kallade till Superhjälteakademin under ledning 
av de två rektorerna och superhjälteexperterna EmZa. Under lördagens spår fick de specialiserad 
skolning av Stålmannen, Mirakelkvinnan, Spindelmannen, Batman, Robin, Catwoman, Batwoman, 
Hulken, Tor, Ninja turtles, Powerpuffpinglorna, Gröna lyktan och Blixten i bland annat smidighet, 
styrka, list och samarbete. 

När undervisningen var genomförd var det tid för lägerbål. Lyktor och marschaller ledde till 
eldplatsen i skogen där vi slog oss ner och plockade fram ”lägerbålshumöret”. I eldens sken 
invigdes kårens nya medlemmar i spårarna samt fyra nya ledare; Elin, Ellen, Andreas och Erik! 

Julbordet dukades fram och bjöd på allt man kunde önska. Runt 70 personer var vi totalt varav 
nästan hälften ledare och funktionärer – jätteroligt! När alla ätit sig mätta delades förtjänsttecken 
ut till ledare som varit med ett tag och inte minst till mannen som i över 30 år tagit hand om 
gården åt oss, Arne-Rolf! Stort tack! 

När julmaten dukats undan och efterrätten tagits fram knackade det på dörren och jultomten och 
hans medhjälpare dök upp för att dela ut godis till alla snälla scouter! 

Söndagen bestod oundvikligen till stor del av packning och städning men vi hade ju ett viktigt 
uppdrag att slutföra. Det var upp till bevis för de färdigutbildade scouterna och tillsammans med 
superhjältarna smög de sig på skurkarna som de fann i skogen. De hade ännu inte druckit av 
superkraftsbrygden. Effektivt och modigt jagades skurkarna iväg och dagen var räddad! Nöjda 
med scouternas insats delade superhjältarna med sig av kraftbrygden till alla så att de i framtiden 
kan ta över när superhjältarna blir tvungna att gå i pension. Som bevis fick alla en egen 
superhjälteskylt med sitt personliga superhjältenamn på och planetens framtid säkrades. 

Innan hemfärd hölls lotteri där de som hjälpt till att sälja julblommor för kårens räkning tilldelades 
lotter i proportion till försäljningsinsats och fina friluftspriser lottades ut. Extra tack till Herman 
och Milla som sålde mest i år! 

 

Avdelningarnas verksamhet 

Spårare – avdelning Oceanen 

Under våren hade vi veckomöten på onsdagar i vårt scouthus i Tuve – de handlade om sjukvård, 
scouthistoria, bakning, skogspår, äventyr mm. Vi hade även en övernattning på vård gård 
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Västerlanda – där vi gick långt spår till glimmergruvorna, hade lägerbål på kvällen och mycket 
mycket mer. Under hösten har vi haft möten på torsdagar och söndagar – där vi lärt oss om vatten 
– häxor, hjältar och troll. Vi har tagit repmärke, tändstickan, sjukvård och som samlat 
terminsmärke har vi haft fotsteget. En helg var vi på Kragenäs, vårt lägerområde söder om 
Strömstad och övernattade med Äpple som tema – allt vi gjorde handlade om äpplen.... 

Upptäckare – avdelning Vilddjuren 

Vilddjuren har haft ca 20 scouter och 5 ledare under året. Självklart har Vilddjuren varit med på 
både sommarlägret och adventslägret, samt haft en mängd möten under veckorna. Nedan följer 
några axplock av vad de gjort under året: 
 
I mitten av mars var Vilddjuren iväg till Västerlanda på hujk. 16 barn och 7 ledare var anmälda. 
Fredagen startade med kvällsmat, varma mackor i ugn. Därefter fick barnen fritid uppe där de sov 
för att sedan somna till godnattsagan Nalle Luffs. Lördag var vi uppe med tuppen för att hinna 
med allt som skulle göras. Vandringen startades kl 9:30 och vi gick i en gemensam grupp. Delvis 
var spåret outforskat men med karta och kompass hittade vi bra stigar. Lunchen gjorde vi på 
stormkök i strålande sol vid en sjö, Stora Svalevatten. Lunchen bestod av kassler med potatismos 
och citronsås, allt smakar bra när man är ute. Spåret efter lunchen blev däremot lite blötare än 
första då det inte var helt lätt att lyckas hålla sig torr i sumpmarken. Humöret var på topp trots 
huvudvärk och blöta strumpor och skor. Tillbaka i Västerlanda diskade vi stormkök och åt 
kanelbullar. 
 
15 barn och 7 ledare hade paddelhajk i Vättlefjäll 16-18 maj 2014. För de flesta var de andra 
gången de var på hajk och kanske första gången de paddlade och vem kunde ana att det skulle gå 
såhär bra? Otroligt duktiga barn som hållit humöret uppe och kämpat även när de varit tungt i 
kanoten. 
 
Vilddjuren startade höstterminen med en tvådagars hajk längst Bohusleden. 13 scouter och 6 glada 
ledare var med. Sträckan Grandalen till Lysevatten var det tänkt att vandra men p.g.a den kuperade 
terrängen beslöt vi oss att omdirigera skjutsen 3 km tidigare. Trötta fötter och ryggar, bättre att 
avsluta på topp, och det gjorde vi! Enligt stegräknaren fick vi ändå ihop 1,4 mil. 
 
Under hösten var avdelningen även på Halloween-övernattning på Västerlanda, med passande 
skräck-tema. 14 glada scouter klädde ut sig och åt mat med spöklikt utseende.  
 

Äventyrare – avdelning Gamma 

Gamma har haft ca 7 scouter och 3 ledare under året. De har varit på sommarlägret och 
adventslägret, och de har även varit på olika aktiviteter och övernattningar under året. I mars var 
de på övernattning på Västerlanda, där de bland annat åkte linbana. De har sytt lägerbålsfiltar, haft 
arbetsmöten för att slipa knivar och knyta knopar. De har även varit på klätterfabriken och haft 
brandsäkerhetsmöte. 

En kvällssegling med Mandalay i regn har klarats av och gett erfarenhet av hur man skall klä sig 
rätt på sjön. 

Nedan följer en liten berättelse från en hajk under hösten: 

Tuve scoutkårs äventyrare var på hajk 27 september vid Grötevattnet i Svartedalen norr om 
Kungälv. Vi följde (mer eller mindre) stigarna förbi ruinen vid Hungersvatten till den gamla 
stenstugan där vi tog en kort paus. 
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Därifrån vandrade vi vidare och åt lunch vid Timmervattens södra ände. Lunchen bestod av 
köttbullar med mos och gräddsås och som extra krydda – stekta trattkantareller som Alma och 
Karoline hittat längs vägen!  

Innan vi fortsatte för dagen lämnade vi ryggsäckarna vid lunchplatsen och gjorde en kort utflykt 
till en grotta vi såg skulle finnas, på en av kartorna. Riktigt mysig, med sjöutsikt och allt, kanske 
kan bli en framtida övernattningsplats?! 

När vi skulle fortsätta vandringen gick ledarna först, vilket kanske inte alltid är till scouternas 
fördel. Vid en bäck mellan två sjöar var bron borta… och ledarna satt på andra sidan. Hur tar man 
sig bäst över ett vattendrag om inte med en A-bro! 

Söndagen inleddes med mer kompassträning när vi skulle ta oss över en sträcka utan markerad led 
eller tydliga stigar. Tur det finns ledare som snabbt letar rätt på bortirrade scouter! Resten av dagen 
färdades vi längs Bohusleden. Lunchen (kassler, makaroner och mer gräddsås) intogs vid Svartsjön 
strax före Bottenstugan där denna äventyrshajk, i dubbelbemärkelse, avslutades! 

Utmanare – avdelning Hattif natthattarna  

Utmanarlaget Hattifnatthattarna har utgjorts av 9 scouter och en ledare under året. De har 
anordnat discon, varit med på läger och övernattningar. 
 
I mars var de på övernattning på Västerlanda och röjde runt ladan samt fixade med rullgardiner. 
 
Laget har deltagit i badkarsrallyt med ekipaget St Hattifnatt och kom tvåa i konsumklassen. 
Hattifnatthattarna har även  hjälpt till vid Gula Villan och sått gräs och röjt i trädgården. 

Utskott och arbetsgrupper 
Våra funktionärer är kopplade till arbetsgrupper: Arrangemang (ARR), Hus & Materiel (H&M), 
Ledarvård, Utbildning & Rekrytering (LUR), Information (INFO), Ekonomi (EKO). Grupperna 
har fungerat informellt inom sina respektive ansvarsområden. 

Arrangemang 

Ansvariga har formerats inför varje arrangemang. Ingen särskild grupp har arbetat. 

Hus och materiel  

Tuve scoutkår hyr föreningslokalen ”Gula Villan” på Glöstorpsvägen 50, av Fastighetskontoret i 
Göteborg sedan 1998. Under året har inga större åtgärder genomförts. I syfte att minska kostnader 
för uppvärmning har kontakter tagits med Fastighetskontoret om att införa fjärrvärme, som 
kommer att installeras under 2015. 
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Ledarvård,  utbildning och rekryter ing  

Alla ledare och funktionärer har gått Scouternas kurs ”Trygga möten”. 

Tuve scoutkårs spåraravdelning vill bli fler och därför genomfördes en riktad rekrytering. Emma  
och Anna-Karin från Västra Kansliet besökte Gunnestorpsskolan och Tångenskolan. Resultatet 
blev ett antal nya scouter till avdelningen Oceanen.  

Inf ormation 

Kåren har under året gått över till Scouternas nya hemsida och adressen är www.tuve.scout.se. Ett 
antal ledare och funktionärer har fått användarbehörigheter att redigera på sidan. Det har även 
givits tillfälle att gå en snabbkurs i hur det fungerar. 

Under året har diskussioner förts om en policy för hur kåren skall hantera spridning av 
information på sociala medier.  

Kårpost skickas via e-post till alla medlemmar över 15 år. Viktig information som kallelse till 
stämman skickas dessutom med vanlig post till dem som saknar e-postadress.  

Ekonomi 

Kårens medlemsavgifter för 2014 var 590 kr för barn, 40 kr för ledare och funktionärer samt 140 
kr för övriga vuxna. Till dessa avgifter kommer förbunds- och distriktsavgifter . Avgifterna 
debiteras terminsvis genom fakturering från Scouternas kansli. 

Budget för 2014 visade ett underskott på 1,8 kkr. Blomförsäljning har inbringat mer än 19 kkr 
(budget 18). Vi har också fått in 2,8 kkr från stödmedlemmar, ett speciellt tack till dem. Vi gjorde 
en vinst på 43,6 kkr, varav 1,8 kan hänföras till netto för Västerlanda. 

Större avvikelser var i kkr (budget inom parantes): 

Medlemsavgifter:  +40,1 (+48,5)  
Bidrag Ungdomsstyrelsen +16,2 (+9) 
Loppis    +4,8 (0) Ingen planerad inför året 
El    -27 (-35) 
 

För Västerlanda kan noteras att elkostnaden blev 29,2 mot budet 50 och hyresintäkter 67,8 mot 
budgeterade 70. 

Våra fasta kostnader har vi kontroll på. Vi behöver rekrytera då det krävs ett större medlemsantal 
för att ha råd med Gula Villan. 

Västerlanda 

Arbetsdagen på Västerlanda den 6 april lockade bara 6 personer i regndiset. Vi fick trots detta gjort 
en hel del: Vi fokuserade på att få lite bättre status i Maxi, och när vi åkte därifrån var rätt mycket 
åtgärdat; storstädat i köket, målat en omgång i gröna rummet (det behövs en strykning till), justerat 
spolningen i toaletterna och lagat madrassvar som våra gnagande vänner i skogen övat på. Vi satte 

http://www.tuve.scout.se/












Tuve Scoutkår

Budget 2015 ver 3

Verksamhetsplan

Avdelningarna

Vi räknar med att ha

1 avdelning Spårare

1 avdelningar Upptäckare

1 avdelning Äventyrare

2 lag Utmanare

samt viss rover- och annan vuxenverksamhet

Programmtrl

Förbrukningsmaterial på avdelningarna skall täckas av avdelningspengarna.

Annat programmtrl, såsom kartor, böcker etc skall köpas vid behov så att vi håller befintlig standard.

Arrangemang

Avdelningarnas Helgarr

Vi räknar med att ha följande avdelningsarrangemang:
Antal 

Arr

Spårare Övernattning/Mujk 2

Upptäckare Hujk 4

Äventyrarna Hajk/Hujk 4

Utmanare Hajk/Hujk 6

E18 Hajk/Hujk 0

16

Vi räknar med att ha följande arrangemang på kårnivå:

Kår- / Vuxenaktiviteter

Myshelg

Kårkväll

Distriktstävlingar/Äventyret

Våravslutning

Skördefest

Äventyret (fd Hajk-DM)

Långhajk

Vi räknar med att arrangera följande lägervistelser:

Läger

Långhajk

Sommarläger

Adventsläger

LUR

Vi räknar med att kårens vuxna kommer att delta i förljande kurser och arangemang:

Kurser

Ant 

Delt

GPK 4

BAS 2

SCOUT 2

TG 0

Mandalaysegling 3

Blå Hajk 2

Övr Distrikt 2

Övr Förbund 2

Ledaraktivieter

Vi fortsätter med våra vanliga planeringshelger myshelg och skördefest.

Utöver detta kommer vi att ordna någon kväll tillsammns; fika, middag, studiebesök el dyl .

Rekryteringsaktivieter

Vi kommer att genomföra en rekryteringskampanj för att fylla våra spåraravdelningar & upptäckaravdelning

Vi skall rekrytera ledare för att bibehålla övriga avdelningar och få dem väl besatta.

Vi skall införskaffa tillräckligt med lämplig rekryteringsmaterial, främst från förbundet.

Vi skall ta del av utvecklingkonsulentens resurser och ge de insatser det behöver.
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Tuve Scoutkår

Budget 2015 ver 3

Verksamhetsplan

Hus & Materiel

Husgruppen

leds av lokalfogden

tar hand om vår lokal i Tuve, Gula Villan.

Detta gör de genom att ordna städdagar och lägga ut städuppdrag på avdelningarna.

I Gula Villan ska elförsöjningen ses över - inga andra renoveringsjobb göras

Materialansvarig

underhåller och anskaffar läger- och hajk- samt visst förbruknings material mm.

Västerlanda

Västerlandakommittén

informell gruppering som sammankallas av KS

Info

Internt skickar vi kårpost till alla vuxna medlemmar normalt 1 ggr per månad via e-post.

Andra informationskanaler är Hemsidan och sociala medier som Facebook

Information till avdelningarna förmedlas i majoritet via mail

Vi uppdaterar vår kårhandbok kontinuerligt

I arkivet sparar vi dokument om kårens leverne såsom protokoll, foton, loggböcker etc

Ekonomi

Styrelsens uppdrag är att hålla ekonomin i god balans 

Styrelsen ska hålla en god buffert i balanserad vinst******

Vi skall sälja julblommor

Vi ska genomföra en julmarknad

Andra föreningar

Scoutkåren skall minst vara engagerat i andra föreningar/organisationer:

Föreningsråd Tuve-Säve

där vi ingår i styrelsen

Gbg Distrikt

där vi deltar i stämmor och råd,

deltager i kurser och arrangemang, 

är med och bemannar olika arbetsgrupper, 

fn Mandalay-befälen, RUT (Rover och Utmanarutskottet)

Scouterna

här engagerar sig enskilda medlemmar om så önskas

SENSUS

deltagande i stämma samt ett ökat engagemang i linje med vad som påbörjades 2002.

Stiftelsen
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Tuve Scoutkår

Budget 2015 ver 3

Alla Kostnader och Intäkter är Brutto

Kostnader
Budget 

2014

Utfall 

141230

Budget 

2013

Utfall 

2013 Kommentar Budget

Avdelningarna 401-X Avdelningarna 3,0% 8500 8600 6940 9500 10750

-1 Avdelningspengar 100 kr/barn & år 2,3% 6500 6600 5300 7500 6350

-2 Program mtrl 0,7% 2000 2000 1640 2000 4400

Arrangemangsgruppen 402-X Arrangemang 22,3% 64200 135900 120646 75600 71753

-1 Avdelningarnas helgarr 9,0% 25800 27800 29747 25100 23058 Skall budgeteras utan ht lägerbidrag

-2 Kår-Aktiviteter Se lista 3,8% 10900 9600 7960 10000 8004

Budgeteras med underskott enl 

Not.

-xx Läger & Arrangemang 0 kr i subvention 9,6% 27500 98500 82939 40500 40691 Skall budgeteras utan ht lägerbidrag

LUR-gruppen 403-X Ledarvård, Utbildning & Kurser 2,8% 8000 8000 0 8000 0

-1 Kurser 1,4% 4000 4000 0 4000 0

Ass, GPK, ALU etc. Kurs avg 

återbetalas vid uppvisande av 

intyg.

-2 Ledar-Aktiviteter 23 st aktiva 1,0% 3000 3000 0 3000 0

Skall subventionera AKTIVA 

ledare

-3 Rekryterings-Aktiviteter 0,3% 1000 1000 0 1000 0

Husgruppen 404-X Lokaler 35,9% 103301 105240 99419 105024 100023

-1 Hyra 4639 kr/mån 20,1% 57901 54840 54840 54024 54024 Uppräkning 1,5%

-2 El, Värme, 9,4% 27000 35000 27157 35000 31961

-3 VA & Sopor 2,4% 7000 5000 6505 5000 6142

-4 Div Driftskostnader 0,7% 2000 2000 579 2000 1538 Förbrukningsmtrl för städ etc

-5 Larm 2,4% 7000 6000 8443 6000 6358

Underhåll 0,0% 0 0 0 0

-6 Förbättringar 0,8% 2400 2400 1895 3000 0 Se noter

Husgruppen 404-X Västerlanda 29,0% 83500 81000 66011 81000 72725

-2 El, Värme, 17,4% 50000 50000 29263 50000 46721

-3 Sophämtning 2,3% 6500 4000 6393 4000 6418

-4 Div Driftskostnader 2,4% 7000 7000 5320 7000 16065

Underhåll & Förbättringar 7,0% 20000 20000 25035 20000 3521

Materialgruppen 405-X Material 1,0% 3000 3000 2084 3000 347

-1 Inköp mtrl 0,7% 2000 2000 1498 2000 347 Ny & Ers.köp, Se not

-2 Underhåll, Förbr.mtrl etc 0,3% 1000 1000 586 1000 0

Administration/Info 406-X Administration 0,9% 2500 2500 2520 2500 2504

-1 Porto 0,2% 500 500 230 500 244

-2 Tele 0,7% 2000 2000 2290 2000 2260

-3 Kopiering 0,0% 0 0 0 0 0

-4 KontorsMtrl 0,0% 0 0 0 0 0

-5 Info/PR 0,0% 0 0 0 0 0 Suset, Foto, mm

-6 IT 0,0% 0 0 0 0 0

Ekonomigruppen 41-XX Medlemsavgifter & Försäljningar mm 5,1% 14717 14707 58924 13600 396258

-10 Medl. Avgifter 0,3% 800 800 700 800 700

-20 Försäkringar 3,0% 8717 7907 7907 7800 7825

-30 Bidrag t För. Föreningen mfl 0,0% 0 0 0 0 0

-40 Gåvor 0,3% 1000 1000 659 1000 0

-50 Jul Försäljning 0,0% 0 0 0 1000 0 Endast julljus

-51 Övr Försäljning 0,4% 1200 0 0

Blomförsäljning 0,0% 0 0 48590 0 46425

Kostn Julmarknad 0,0% 0 0 2680

-80 bankkostnader 0,3% 1000 1000 868 1000 877

FST (endast jämna år) 0,0% 0 2000

-90 KS till förfogande 0,7% 2000 2000 200 2000 0

Övr kostn (avskrivning) 0,0% 337751

Summa: 100,0% 287718 358947 356544 298224 654360

Intäkter

Medl Avgifter 3010 Medlems avgifter Se bif lista 14,7% 42390 43460 37303 48370 42975 Se not. Maxavg per familj 1200kr

Stödmedl 25 st * 200.- 5000 5000 2800 5000 2800

Avgifter 3110 Avdelningarnas helgarr 9,0% 25800 27800 28687 25100 24007

3120 Kår Aktiviteter 0,0% 0 0 0 0 0

Det kommer att bli intäker & 

kostnader, budget visar 

beräknat nettoresultat.

3130 Ledar Aktiviteter 0,0% 0 0 0 0 0

3140 Läger & Arr 9,6% 27500 98500 80952 40500 38349

Läger avgifter + ej  Lägerbidrag 

+ Subvention

Utlandslägerjobb

Bidrag 3210 LokalBidrag  (Fritid GBG mfl) 50% flickor 7,6% 21938 22275 29735 25313 29065 Medl.antalet begränsar

3220 Bidrag Ungdomsstyrelsen 9 patruller 3,4% 9900 9900 16260 9900 12120

3230 AktivitetsStöd 9793 Enl bif lista 3,5% 10000 5000 13458 5000 15754

Se not - Alla 

läger/övernattningar måste 

med!

3250 LägerBidrag, Distr/Kommun 703 dygn á 25 kr 6,1% 17575 16700 18221 10458 19192

räkna med 18kr/barn & natt om 

2 nätter el längre.

3260 LägerBidrag, Övriga 0 0,0% 0 0 0 0 0 Separata stipendier för Läger

3270 Verksamhetsbiudrag 0,0% 0 0 0 0 0

3280 KursBidrag mm 1,4% 4000 4000 0 4000 0 Sensus, Kommun mm

Lotterier & Fsg 3310 Bingo 7,0% 20000 20000 17986 20000 19719

BingoLotto 0,9% 2500 2704 2216

Svergielotter 678 0

3320 Jul Försäljning 0,0% 0 0 50 1471 80

Blommor 7,0% 20000 18000 67755 12000 68375

3330 Övr. Försäljning 0,4% 1200 550 290 500 370  Halsdukar 

Loppis 0,0% 0 0 4850 0 0

Diverse 3410 Räntor 0,7% 2000 2000 2329 2000 47028

3420 Gåvor 0,0% 0 0 800 0 7500

3430 Övrigt 0,0% 0 0 6501 0 200600

Julmarknad/loppis 3,5% 10000 14000 0 18000 17553

Hyra Västerlanda 24,3% 70000 70000 67780 70000 73960

Summa: 100,7% 289802,5 357185 399139 297611,6 621663

Diff: 2085 -1762 42595 -612 -32697

Budget 2015
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Tuve Scoutkår

Budget 2015 ver 3
Parametrar & Noter

Medlemmar Avgift Antal Summa

Barn 590,0 kr 65 st 38350

Ledare & Funktionärer 40,0 kr 31 st 1240

Passiva 140,0 kr 20 st 2800

S:a 116 42390

Avdelningarna Gren

Antal 

pers

Antal 

Träffar 

VT

Antal 

Träffar 

HT

Savannen Spårare 15 12

Oceanen Spårare 25 15 12

Nybyggarna Upptäckare 0 0 0

Vilddjuren Upptäckare 25 15 12

Gamma Åventyrare 10 18 15

Nytt lag Utmanare 5 15 12

Hattifnatthattarna Utmanare 8 15 12

Aktiva Ledare 16 4 3

Aktiva Funktionärer 7 3 3

Passiva 20 0 0
116

Läger Avgift ca Antal delt Antal lägerdygn - Bidrag Summa

Långhajk 450 kr 15 st 3 45 6750

Sommarläger 100 45 st 6 270 4500

Adventsläger 250 65 st 2 130 16250

445 27500

Avd Helg Arr

HelgArr Spårare 200 kr 25 st 2 50 5000

HelgArr Upptäckare 200 kr 60 st 2 120 12000

HelgArr Äventyrare 200 kr 20 st 2 40 4000

HelgArr Utmanare 200 kr 24 st 2 48 4800

S:a 703 25800

KårArr

Ant 

Delt/Lag

Subv/ 

Kostn per 

D/L Mat Kostn/Subv

Myshelg 2500

Focusdag 0

Kårkväll 500

Distriktstävlingar/Äventyret 7 100 700

Våravslutning 500

Skördefest 2500

Äventyret (fd Hajk-DM) 1 200 400 600

Långhajk 3000

0 600

S:a 10900
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Tuve Scoutkår

Budget 2015 ver 3
Parametrar & Noter

Bidrag

AktivitetsStöd

Antal/Träff 

& Avd

Antal 

Träffar 

VT

Antal 

Träffar 

HT

Tot Ant 

träffar

Tot Ant 

"pinnar"

Statligt 

Stöd (62 

kr/medlem 

<25år)

Kommunalt 

Stöd (5 kr/ 

pinne) Summa

Savannen 0 15 12 27 0 0 0 0

Oceanen 20 15 12 27 540 0 2700 2700

Nybyggarna 0 0 0 0 0 0 0 0

Vilddjuren 22 15 12 27 594 0 2970 2970

Gamma 8 18 15 33 264 0 1320 1320

Nytt lag 4 15 12 27 108 0 540 540

Hattifnatthattarna 6 15 12 27 162 0 810 810

Aktiva Ledare

Aktiva Funktionärer

Passiva

Avd Helg Arr 16 32 245,5 1228 1228

Långhajk 3 15 45 225 225

Sommarläger 6 45 270 1350 1350

Adventsläger 2 65 130 650 650

S:a 215 1959 0 9793 9793

Materialinköp

Förslag 1 0 st 1500 kr 0

Förslag 2 0 st 1000 kr 0

Div Lägermtrl 1000

Förslag 3 0 st 300 kr 0

Övrigt Hajk-mtrl 1000

S:a 2000

Arbeten Lokaler gamla tankar

GV: Övervåning - Hall mm 200 GV: Sittring 0

GV: Undervåning - Lilla entrén 200 GV: Övrigt 1000

GV: 0 GV: Yttre underhåll 1000

GV: Parkeringsplats 0 Summa: 2400

Försäljningar Utpris Kostnad

Tröjor 0 st 250 kr 0 200 kr 0

Halsdukar 20 st 60 kr 1200 60 kr 1200

S:a 1200 1200
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