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Kårstyrelsens sammanträde nr 478 
Mötesdatum: 2020-08-05 Mötestid: 20:00 Plats: Telefonmöte  

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Li Jalmsell, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Sofia Lindberg, 

Alban Kjellgren Axlund, Lärka Nordberg (anslöt under mötet), Elsa Jackson-Ward samt Rebecka 

Insulander. 

 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Sofia Lindberg valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  

Det fastställdes att vi är beslutsmässiga. Det bestämdes att justera röstlängden vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes utan tillägg. 

5. Förslag till resultatdisposition till KST 

KS beslutade att lägga 5 000 kr till jubileumsfonden.  

KS beslutade att fastställa resultatdispositionen enligt nedan. 

Resultat för 2019/2020 76 242,67 kr 

  

Klädfond  
(41 nya scouter) 

– 4 100,00 kr 

Ränta Konstklubb  
(fonden avvecklad) 

0 kr 

Ränta Uppdrag Pettersberg 
(fondens andel av vår ränta) 

– 708,76 kr 

Driftsfond Pettersberg 
(fonden är nu i taket) 

– 2 400,00 kr 

Jubileumsfond – 5 000,00 kr 

  

Till balanserad vinst/förlust – 64 033,91 kr 

  

6. Förslag till proposition Kårstadgar till KST – bilaga 1 

Förslaget till proposition diskuterades och nedanstående ändringar gjordes: 

 Revisionsberättelsen ska vara kåren tillhanda 10 dagar innan KST.  
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 Verksamhetsberättelsen ska vara revisorerna tillhanda 5 veckor efter 

verksamhetsårets slut.  

 Räkenskaperna ska vara kåren åter (från revisorerna) senast tre månader efter 

verksamhetsårets slut.  

 2 kap, 4§ Mom 2: Beslut om uteslutning ska meddelas Scouternas styrelse. 

 6 kap, 2§, Mom 3: Peters andra formulering om upplösning gällande kåren. ”Vid 

beslut om upplösning av scoutkåren kan scoutkåren besluta om vem tillgångarna ska 

tillfalla. Fattas inget sådant beslut tillfaller tillgångarna Scouterna. Beslut om 

upplösning ska meddelas Scouternas styrelse.” 

 5 kap, 2§ Mom 3: Valberedningen skall senast 2 veckor före kårstämman meddela 

röstberättigade medlemmar sitt förslag på styrelse och ansvariga avdelningsledare. 

KS beslutade att fastställa förslaget till proposition för kårens stadgar med ovanstående 

ändringar. KS beslutade att redaktionella ändringar i förslaget får göras av sekreteraren. 

Förslaget skickas till Scouterna för att erhålla ett förhandsbesked. 

7. Övrigt 

 

8. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Sofia Lindberg 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Kårstadgar för  
Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredäng  
 

Antagna av kårstämman 20xx-xx-xx, fastställda av Scouterna 20xx 

1 kap. Allmänt 

1 § Syfte 
Mom. 1 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredängs syfte är att: 

- ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda 

- hjälpa medlemmarna att i samverkan med andra utvecklas som individer och medmänniskor 

med samhällsansvar 

- ge medlemmarna kunskap om och ansvar för hela vår miljö 

- genom friluftsliv väcka medlemmarnas känsla för naturen 

- som en del av världsscoutrörelsen verka för internationell medvetenhet och för 

förverkligandet av 1966 års internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna samt 

2011 års konvention om barnets rättigheter 

2 § Organisation 
Mom. 1 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng (scoutkåren) är en ideell allmännyttig förening. 

Mom. 2 Scoutkårens organisationsnummer är 802008-5133. 

Mom. 3 Scoutkårens verksamhetsort är stadsdelarna Vasastaden och Bredäng i Stockholm samt 

Pettersberg. 

Mom. 4 Scoutkåren är ansluten till Scouterna. 

Mom. 5 Scoutkårens medlemmar är genom medlemskap i Scouterna anslutna till The World 

Association of Girl Guides and Girl Scouts och The World Organisation of the Scout Movement. 

3 § Grundprinciper 
Mom. 1 Scoutkåren ansluter sig till de grundprinciper för scoutverksamhet som uttrycks i Scouternas 

stadgar, The World Association of Girl Guides and Girl Scouts konstitution och stadgar samt The 

World Organisation of the Scout Movements konstitution. 

Mom. 2 Scoutkåren eftersträvar samarbete med hem, skola och samhälle. 

Mom. 3 Scoutkåren eftersträvar jämlikhet bland medlemmarna. 

Mom. 4 Scoutkåren är en demokratisk förening som uppmuntrar politisk medvetenhet hos 

medlemmarna, men är partipolitiskt obunden och tillåter inte partipolitisk påverkan i verksamheten. 

Mom. 5 Scoutkåren och dess medlemmar arbetar efter scoutmetoden, scoutlagen, scoutlöftet samt 

valspråk och lösen som de är fastställda av Scouterna. 
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2 kap. Medlemmar 

1 § Medlemskap 
Mom. 1 Medlemskap i scoutkåren beviljas person under 18 år av ansvarig avdelningsledare och för 

person som fyllt 18 år av kårstyrelsen. 

Mom. 2 För att medlemskap ska beviljas fordras att: 

- sökande erlägger av kåren föreskriven medlemsavgift 

- omyndig sökande erhållit målsmans medgivande 

- myndig sökande har förklarat sig acceptera Scouternas grundprinciper i enlighet med 

Scouternas stadgar 

Mom. 3 Medlem kvarstår i scoutkåren till dess medlemmen anmäler sitt utträde, underlåter att 

erlägga förfallen medlemsavgift eller utesluts. 

Mom. 4 Scoutkåren ansvarar för att: 

- samtliga kårens medlemmar är registrerade i Scouternas medlemsregister 

- uppgifterna i medlemsregistret är aktuella 

- kårmedlemmars förfallna avgifter till riksorganisation och distrikt betalas 

2 § Medlemmarnas indelning 
Mom. 1 Scoutkårens medlemmar under 26 år indelas i spårarscouter, upptäckarscouter, 

äventyrarscouter, utmanarscouter och roverscouter. 

Mom. 2 Scoutkåren ska verka för att bedriva stadigvarande verksamhet för medlemmar i dessa 

indelningar i både Vasastaden och Bredäng. 

Mom. 3 Medlemmarna organiseras i huvudsak i en eller flera patruller eller motsvarande grupper.  

Mom. 4 Flera patruller bildar en avdelning. 

Mom. 5 För varje avdelning ska det finnas en ansvarig avdelningsledare som utses av kårstämman, 

och denne ska vara ledarutnämnd. 

3 § Ledare 
Mom. 1 Till ledare i scoutkåren kan kårstyrelsen utse medlem som: 

- är väl förtrogen med scoutrörelsens mål och metoder 

- har avlagt scoutlöftet 

- är myndig 

- har genomgått av kårstyrelsen beslutad utbildning 

- visar intresse och förståelse för scouternas utveckling 

- i övrigt är lämpad för sin ledaruppgift 

Mom. 2 Ledare för utmanarscouter ska vara minst 20 år fyllda. 

4 § Uteslutning 
Mom. 1 Kårstyrelsen kan utesluta medlem som motarbetar Scouternas syfte eller av andra särskilda 

skäl inte bör tillhöra kåren. 

Mom. 2 Beslut om uteslutning ska meddelas Scouternas styrelse. 

Mom. 3 Beslut om uteslutning kan överklagas till Scouternas styrelse. 
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3 kap. Kårstämman 

1 § Kårstämmans sammansättning 
Mom. 1 Scoutkårens högsta beslutande organ är kårstämman. 

Mom. 2 Kårstämman består av kårens samtliga medlemmar där varje medlem äger en röst. 

Mom. 3 Rösträtt får ej utövas genom ombud på kårstämman. 

Mom. 4 Kårstyrelsens ledamöter äger inte rätt att rösta i fråga om ansvarsfrihet för deras förvaltning 

eller vid val av revisor och revisorssuppleant. 

Mom. 5 Närvaro- och yttranderätt innehas av revisorer och revisorssuppleant i fråga om deras 

granskning, av avgången ledamot i kårstyrelsen i fråga om dennes ansvarsfrihet eller av person som 

särskilt inbjudits av kårstyrelsen eller kårstämman. 

Mom. 6 Omyndig scouts vårdnadshavare har närvaro- och yttranderätt på kårstämman. 

2 § Ordinarie kårstämma 
Ordinarie kårstämma ska hållas årligen senast 30:e september. Därvid ska följande ärenden 

förekomma: 

1. Kårstämmans öppnande 

2. Val av ordförande för kårstämman 

3. Val av sekreterare för kårstämman 

4. Justering av röstlängden 

5. Val av två protokolljusterare 

6. Val av två rösträknare 

7. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats 

8. Fastställande av föredragningslistan 

9. Föredragande av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 

revisionsberättelse för det närmast föregående räkenskapsåret 

10. Fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt 

kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående räkenskapsåret 

11. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

12. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman 

13. Fastställande av verksamhetsplan för det närmast följande verksamhetsåret 

14. Fastställande av medlemsavgift och budget för intäkter och utgifter för det närmast följande 

verksamhetsåret 

15. Behandling av ärenden till närmast följande distriktsstämma 

16. Behandling av ärenden till närmast följande Scouternas stämma (endast de år Scouternas 

stämma hålls) 

17. Fastställande av antalet övriga ledamöter för närmast följande mandatperiod 

18. Val av kårordförande och vice kårordförande 

19. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 

20. Val av avdelningsledare 

21. Val av valberedning 

22. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med 

kårstämman samt av samma antal suppleanter för dem 
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23. Val av scoutkårens ombud till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med 

kårstämman samt av samma antal suppleanter för dem (endast de år Scouternas stämma 

hålls) 

24. Val av revisorer och revisorssuppleant 

25. Kårstämmans avslutande 

Mom. 3 Kårstämman bör fastställa arbetsordning för styrelse och valberedning. 

3 § Kårstämmans gång 
Mom. 1 Kårstämman öppnas av kårordföranden eller av hedersordföranden i de fall den så önskar, 

vid förfall för dessa utser kårstyrelsen en ersättare. 

Mom. 2 Kårstämman leds av mötespresidiet som består av ordförande och sekreterare för mötet. 

Mom. 3 Kårstämmans ordförande leder stämman och ansvarar för mötets demokratiska ordning. 

Mom. 4 Kårstämman ska protokollföras av mötets sekreterare. Protokollet ska till riktigheten 

bestyrkas av mötets ordförande och protokolljusterarna. 

4 § Extra kårstämma  
Mom. 1 Extra kårstämma ska hållas om och när kårstyrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, 

eller om minst en tredjedel av kårens röstberättigade medlemmar begärt det och då inom fem 

veckor efter framställningen därom till kårstyrelsen. 

Mom. 2 Vid mötet får det endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen till mötet, dock minst: 

1. Kårstämmans öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Val av sekreterare för mötet 

4. Justering av röstlängden 

5. Val av två protokolljusterare 

6. Val av två rösträknare 

7. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats 

8. Fastställande av föredragningslistan 

9. Kårstämmans avslutande 

5 § Motion 
Mom. 1 Rätt att väcka motion till kårstämman tillkommer varje kårmedlem. 

Mom. 2 Motion som ska behandlas vid ordinarie kårstämma ska vara kårstyrelsen skriftligen tillhanda 

senast sex veckor före mötet. Kårstyrelsen ska med eget yttrande framlägga motionen vid mötet. 

6 § Kallelse till ordinarie kårstämma 
Mom. 1 Kallelse till ordinarie kårstämma ska utfärdas av kårstyrelsen senast tre veckor före mötet till 

kårens medlemmar och revisorer samt revisorssuppleant. Kallelsen ska vara åtföljd av 

föredragningslista. 

Mom 2. Handlingar samt motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga på scoutkårens 

hemsida senast 10 dagar före stämman. 
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7 § Årsredovisning och rapportering 
Mom. 1 Scoutkårens räkenskaper ska årligen sammanföras i ett fullständigt bokslut. 

Mom. 2 Räkenskaperna med tillhörande handlingar, verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och 

balansräkningen för det senaste räkenskapsåret ska senast fem veckor efter verksamhetens utgång 

överlämnas till revisorerna.  

Handlingarna ska av revisorerna med berättelse över dess granskning återställas till kårstyrelsen 

senast tre månader efter verksamhetens utgång.  

Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen ska av 

kårstyrelsen framläggas för kårstämman samma år. 

Revisionsberättelsen ska vara scoutkåren tillhanda 10 dagar innan kårstämman. 

4 kap. Kårstyrelsen 

1 § Kårstyrelsens ansvar och behörighet 
Mom. 1 Scoutkårens högsta beslutande organ mellan kårstämmorna är kårstyrelsen. 

Mom. 2 Kårstyrelsen är ansvarig för verkställandet av kårstämmans beslut, för scoutkårens 

verksamhet och förvaltning samt för att verksamheten bedrivs i enlighet med dessa stadgar och 

Scouternas stadgars kap 1. 

Mom. 3 Kårstyrelsen företräder scoutkåren gentemot tredje man samt inför domstolar och andra 

myndigheter. 

Mom. 4 Kårstyrelsen har rätt att utse ledamot i styrelsen eller annan person att teckna scoutkårens 

firma. 

Mom. 5 Bemyndigandet av firmatecknare får ej lämnas till den som är omyndig och kan förbindas 

med föreskrift om att rätten till firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera 

personer. 

2 § Kårstyrelsens sammansättning 
Mom. 1 Kårstyrelsen består av en kårordförande, minst en vice kårordförande och högst sexton 

övriga ledamöter, varav minst en bör vara utmanarscout. Dessa väljs av kårstämman för tiden till 

nästa kårstämma. 

Mom. 2 Av övriga ledamöter bör ingå en bred representation från kårens aktiva avdelningar. 

Mom. 3 Minst hälften av ledamöterna, däribland kårordförande och vice kårordförande ska vara 

myndiga. 

Mom. 4 Om ordförande avgår tar vice ordförande dennes plats. Om vice ordförande avgår eller 

ersätter avgången ordförande väljer kårstyrelsen inom sig en ny vice ordförande. 

Mom. 5 Om ledamot avgår under verksamhetsåret träder eventuellt vald personlig suppleant i dess 

ställe. 

3 § Kårstyrelsens sammanträden 
Mom. 1 Kårstyrelsen sammanträder minst två gånger årligen efter kallelse av kårordföranden eller då 

minst hälften av ledamöterna så begär. 
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Mom. 2 Kårstyrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande och samtidigt 

minst hälften av de närvarande, däribland mötesordföranden, är myndiga. 

Mom. 3 Kårstyrelsens sammanträden ska protokollföras och till riktigheten bestyrkas av mötets 

ordförande och ytterligare minst en ledamot. 

Mom. 4 Under kårstyrelsens konstituerande styrelsemöte ska kårkassör och kårsekreterare utses. 

5 kap. Kårens demokrati och övriga organ i kåren 

1 § Omröstning 
Mom. 1 Vid kårstämmans och kårstyrelsens sammanträden fattas beslut genom enkel majoritet vid 

omröstning om inget annat framgår i dessa stadgar. 

Mom. 2 Beslut fattas i första hand per acklamation, i andra hand per votering och i tredje hand per 

sluten votering. 

Mom. 3 Varje röstberättigad medlem kan begära votering och sluten votering. 

Mom. 4 Vid lika röstetal under styrelsens sammanträden har ordföranden utslagsröst utom vid 

personval, då lotten avgör. 

Mom. 5 Vid omröstning utgår rösträkningen alltid från det totala antalet avlagda röster. Nedlagda 

röster räknas bort. 

Mom. 6 Vid lika röstetal under kårstämmans sammanträden avgör lotten. 

2 § Valberedning 
Mom. 1 Valberedningen ska ledas av en sammankallande valberedare. 

Mom. 2 Avgår sammankallande valberedare utser valberedningen inom sig en ny sammankallande 

valberedare. 

Mom. 3 Valberedningen skall senast 2 veckor före kårstämman meddela röstberättigade medlemmar 

sitt förslag på styrelse och ansvariga avdelningsledare.  

3 § Revisorer och revisorssuppleant 
Mom. 1 Kårstyrelsens förvaltning och kårens räkenskaper ska granskas av två revisorer. För 

revisorerna ska det finnas en suppleant. 

Mom. 2 Revisorer och suppleant ska vara myndiga. De ska ha den insikt i bokföring och ekonomiska 

förhållanden som krävs med hänsyn till scoutkårens verksamhet. Revisorer och revisorssuppleant får 

inte samtidigt som sitt revisionsuppdrag vara ledamöter i kårstyrelsen. 

Mom. 3 Revisionsuppdraget avser tiden intill dess kårstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet för 

kårstyrelsens ledamöter för det räkenskapsår som revisionen gäller. 

4 § Redovisningsår och verksamhetsår 
Mom. 1 Kårens redovisningsår och verksamhetsår beslutas av kårstämman. Om inget beslut fattas av 

kårstämman är redovisningsåret och verksamhetsåret 1:a juni till 31:a maj. 
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6 kap. Stadgeändring och upplösning 

1 § Stadgar och föreskrifter 
Mom. 1 Ändring av dessa stadgar blir giltiga om de bifalles av minst två tredjedelar av de röstande på 

kårstämman. 

Mom. 2 Om beslutet rör ändring av hur denna stadga ändras eller hur kårens upplösande sker ska 

det endera bifallas enhälligt eller fattas vid två på varandra följande möten varav det ena är ordinarie 

kårstämma, och vid det sista mötet bifallas av minst två tredjedelar av de röstande. 

Mom. 3 Stadgeändring träder i kraft först när de godkänts av Scouternas styrelse. 

Mom. 4 Under pågående verksamhetsår är det kårstyrelsens tolkning av denna stadga som gäller. 

Mom. 5 Under pågående kårstämma är det kårstyrelsens tolkning av denna stadga som gäller om 

kårstämman inte beslutar att tolka annorlunda. 

Mom. 6 Utöver stadgarna kan kårstämman utfärda bestämmelser och kårstyrelsen kan utfärda 

anvisningar för verksamheten i kåren som ryms inom ramen för stadgar och bestämmelser utfärdade 

av Scouterna. 

2 § Försäljning av Pettersberg 
Mom. 1 Beslut om försäljning av fastigheten Söderby Övre i Nynäshamn kommun (Pettersberg 

scoutstuga) kan endast fattas av kårstämman och är endast giltigt om beslutet är enhälligt eller om 

det fattas vid två på varandra följande kårstämmor varav åtminstone det ena är ordinarie 

kårstämma, och vid både mötena bifalles av minst tre fjärdedelar av de röstande. 

Mom. 2 Förslag om försäljning av fastigheten Söderby Övre i Nynäshamn kommun (Pettersberg 

scoutstuga) måste ingå i kårstämmans kallelse för att kunna bifallas. 

3 § Upplösning av scoutkåren 
Mom. 1 Beslut om upplösning av scoutkåren kan endast fattas av kårstämman och är endast giltigt 

om beslutet är enhälligt eller om det fattas vid två på varandra följande kårstämmor varav 

åtminstone det ena är ordinarie kårstämma, och vid både mötena bifalles av minst tre fjärdedelar av 

de röstande. 

Mom. 2 Förslag om att upplösa scoutkåren måste ingå i kårstämmans kallelse för att kunna bifallas. 

Mom. 3 Vid beslut om upplösning av scoutkåren kan scoutkåren besluta om vem tillgångarna ska 

tillfalla. Fattas inget sådant beslut tillfaller tillgångarna Scouterna. Beslut om upplösning ska 

meddelas Scouternas styrelse. 

 


