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1. KS öppnande 

2. Val av justeringsperson 

3. Justering av röstlängd 

4. Fastställande av föredragningslistan 

5. Genomgång av föregående protokoll (KS 337) 

6. Kompletterande val 
a. Materialförvaltare b. BOMB 1 
c.  Avdelningsposter 

7. a. Avdelningsrapporter b. Lokaler och material 
c. Ekonomi d. Pettersberg e. AU informerar 

8. Bidragsenhet patrullen, se bilaga 

9. Debitering medlemsavgifter 

10.  Ledarutbildningsbidrag 

11.  Befattningsbeskrivningar 

12.  Sensus, se bilaga 

13. Hjärt-lungräddning  

14. Läger 
a. Verksamhet miniorscout b. Ekonomi miniorscout 
c. Verksamhet Jingi e. Verksamhet Skottland 

15. Läger 2008 

16. Övriga ärenden 

17. KS avslutas 
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Bilaga för punkt 8 
  
AU har tittat på detta med patrullen som lokal avdelning. Det finns information på 
http://www.ssf.scout.se/service/redovisning-av-lokalavdelning/ 
Vår bedömning är att det extraarbete som behöver göras står i proportion till 
de pengar som kåren får. Vi vill därför att styrelsen fattar beslut om att 
göra detta till ett bidrag kåren alltid söker för alla patruller. 
Vi bedömer att den praktiska hanteringen antingen kan göras genom att en 
patrull fyller blanketterna (SKM har provat) eller att blanketterna hanteras 
på central nivå i kåren. 
Vi skulle vilja fatta beslut på KS i februari. 

 

Förslag angående bidrag från Sensus, punkt 12 
Varje avdelning inom kåren får ett avdelningsbidrag på 1500 kr från kåren varje år. 
Vissa avdelningar har även pengar sparade från det gamla bidragssystemet, så kallade 
"materialpengar". Dessutom kan varje avdelning bygga upp en egen kassa med 
överskott från framför allt övernattningar och bidrag från Sensus. En avdelning med 
mycket scouter, mycket övernattningar med god närvaro, stabilt ledarteam, god 
materialvård och stort bidragssökande bygger lätt upp en egen kassa som ibland kan 
uppgå till flera tiotusentals kronor.  

Kårens totala ekonomi är ansträngd. Varje krona vi kan tjäna eller spara är välbehövlig 
och är mycket viktig för oss för att kunna göra bra scouting för barn och ungdomar i 
Bredäng och Vasastan. Avdelningsbidragen kostar 07/08 kåren 10 500 kr.  

Vi har nyligen fått besked om bidragen från Sensus för höstterminen 2007 och det visar 
sig att vi med lätthet kan komma upp i cirka 2 000 kr per termin och avdelning. Med 
nuvarande system skulle det innebära att en avdelning kan få 5 500 kr per 
verksamhetsår. För den som har varit aktiv på avdelning är det uppenbart att en 
avdelning inte behöver så mycket pengar, inte i en situation när kåren har det 
ekonomiskt kämpigt.  

AU föreslår därför att: 

1. Bidrag från Sensus gällandes VT08 och framåt går in i kårens kassa. 

2. Bidrag från Sensus för tidigare terminer hanteras enligt tidigare modell. 

3. Sensus-bidrag blir ett obligatoriskt bidrag att söka. Ansvarig för samordning blir 
förste bidragsombud och ansvarig för inrapportering till bidragsombudet blir 
avdelningsledaren. 

4. Inför verksamhetsåret 08/09 görs en utvärdering och om behov finns kan 
avdelningsbidraget höjas. Beslut ska fattas på KST 2008. 

5. En avdelning som plötsligt får ekonomiska problem eller plötsligt behöver göra 
en störra investering har rätt att vända sig till kårstyrelsen med en begäran om 
ett enskilt ändamålsbestämt ekonomiskt bidrag. 

 


