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Kårstyrelsens sammanträde nr 409 

Datum: 2014-08-02  Tid: 13.00 Plats: Ånhammar 

Närvarande: Peter Gustafsson, Simon Ström, Robin Engström, Petra Ljunggren, 

Fredrik Jonsson, Åsa Jonsson, Kjell Lindberg, Alexander Olsson, Bengt Liljeros (kom 

vid punkt 7) samt Johanna Ljungwaldh (kom vid punkt 7). 

 

1. KS öppnande 

Åsa öppnar mötet.  

2. Val av justeringsperson och sekreterare 

Simon väljs till justeringsperson. Peter väljs till mötessekreterare. 

3. Justering av röstlängd 

Röstlängden justeras vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan, anmälan av övriga ärenden 

Föredragningslistan fastställs. 

5. Förslag till Verksamhetsplan 2014/2015 

Styrelsen fastställer sitt förslag till Verksamhetsplan 2014/2015 

6. Förslag till Resultatdisposition 

Peter meddelar att det ekonomiska resultatet 2013/2014 blev 55 832,82 kr. 

Revisorerna har ännu inte inkommit med sin revisionsberättelse. Styrelsen 

fastställer sitt förslag till resultatdisposition enligt följande: 

 

Klädfond 5 500,00 kr 

Konstklubben 162,36 kr 

Uppdrag Pettersberg 3 912,02 kr 

Jubileumsfond 20 000,00 kr 

Inköp av vindskydd och surrningsstänger 26 000,00 kr 

Till balanserad vinst/förlust 258,20 kr 

 

I styrelsens förslag ingår att de 26 000 kr som avsätts till vindskydd och 

surrningsstänger ska användas under 2014/2015. Om medel kvarstår om ett år 

ska resterande pengar återgå till balanserad vinst/förlust. 

7. Förslag till proposition – kårstyrelsens sammansättning 

Styrelsen debatterar den proposition som fastställdes på föregående 

styrelsemöte. Efter viss debatt enas styrelsen om att riva upp det beslutet och i 

stället lägga fram en modifierad version av denna proposition (se bilaga 1).  

8. Styrelsens svar på motioner till KST 

En motion har inkommit till KST gällandes vad som krävs för att styrelsen ska 

vara beslutsför. Styrelsen föreslår att motionen avslås med motiveringen att den 
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föreslagna gränsen gör att flera samtidiga styrelsemöten kan hållas samtidigt. 

Se bilaga 2. 

9. Ledarutnämning 

Stina Hedskog, Karin Sjöberg Gällnö och Angelica Nordh har under sommaren 

2014 genomgått Ledarutbildning Scout.  

 

Styrelsen beslutar att utnämna dessa tre till scoutledare i Scoutkåren 

Gustaf Vasa-Bredäng. 

 

Styrelsen beslutar att utse Lars-Olof Sandberg till Hedersordförande i 

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng. I titeln ingår möjligheten att öppna varje 

kårstämma. 

10. Valberedning 

Johanna rapporterar från arbete i valberedningen. Arbetet har gått trögt och 

flera viktiga poster har ännu inga namnförslag.  

11. Scouternas natt 

Kåren behöver anordna en kontroll på Scouternas natt 2014. Bengt meddelar 

att han möjligtvis är intresserad och att han ska kontakta Einar Nygård och höra 

om de kan göra det tillsammans. 

12. Övrigt 

Peter har lämnat ett förslag till hur jubileumsåret kan läggas upp. Styrelsen 

ställer sig positiva till detta upplägg. Se bilaga 3 

 

Bengt äskar en extra tilldelning av avdelningsbidrag för Gnagarna för året 

2013/2014 på 1 430 kr. Styrelsen godkänner detta. 

 

Bengt har även köpt sisal och knoprep till kåren för 3 843,60 kr. Styrelsen 

godkänner att detta utbetalas till Bengt. 

13. KS avslutas 

Åsa avslutar mötet. 

 

 

 

 

__________________________   __________________________ 

Åsa Jonsson     Peter Gustafsson 

Ordförande     Mötessekreterare 

 

 

 

__________________________ 

Simon Ström 

Justerare 
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Bilaga 1   

 

Proposition gällande stadgeändring 

om kårstyrelsens sammansättning 

 
Styrelsen har diskuterat vilka som deltar i styrelsens arbete och hur vi kan sätta 
samman en styrelse där så många som möjligt är närvarande på styrelsens 
möten och aktiva i kårens arbete. 
 
Förslaget bygger på att den som representerar avdelningarna inte behöver vara 
avdelningsledaren och att en avdelning kan välja att inte utse någon 
styrelserepresentant. 
 
Som följdändringar föreslår vi att avdelningsrepresentant, som tidigare 
avdelningsledare, skall kunna skicka någon annan ledare från avdelningen i sitt 
ställe på kårstyrelsens möten samt att vi i dagordningen för kårstämman lägger 
till punkten ”Val av avdelningsledare” då dessa inte längre automatiskt ingår i 
styrelsen. 
 
När vi ändrar i dagordningen för kårstämman föreslår vi även att lägga till en 
punkt där vi väljer ombud till Scouternas stämma. 
 
Nuvarande stadgar 
 
2 kap. 7 § Kårstyrelsens sammansättning  
 
Kårstyrelsen består av en kårordförande, minst en vice kårordförande, 
avdelningsledare på kårens aktiva avdelningar och högst åtta övriga ledamöter, 
varav minst en bör vara utmanarscout.  
Av övriga ledamöter bör Kårkassör och Kårsekreterare ingå. Minst hälften av 
ledamöterna, däribland kårordförande och vice kårordföranden, ska vara 
myndiga. Av kårordförande och vice kårordförande bör båda könen vara 
representerade. 
 
10 § Kårstyrelsen beslutförhet och sammanträden 
Kårstyrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande och 
samtidigt minst hälften av de närvarande, däribland mötesordföranden, är 
myndiga. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. 
Kårstyrelsen sammanträder minst två gånger årligen efter kallelse av 
kårordföranden. Sammanträde ska alltid hållas då minst hälften av ledamöterna 
gjort framställning därom. 
Vid kårstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, som till riktigheten 
bestyrkes av mötets ordförande och ytterligare en ledamot. 
Avdelningsledare i kårstyrelsen har rätt att skicka en i ledarteamet som är 
skriven på samma avdelning i sitt ställe och överlåter därmed sin rösträtt men 
inte sitt ansvar till denne. 
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16 § Årligt möte med kårstämman 
Möte med kårstämman ska hållas årligen senast den 30 september. Därvid ska 
följande ärenden förekomma: 

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. föredragande av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, 

balansräkningen, och revisionsberättelsen 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. val av kårordförande och vice kårordförande,  
17. val av övriga ledamöter i kårstyrelsen,  
18. val av revisorer och revisorssuppleant,  
19. val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa 

möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dem,  
20. val av valberedning,  
21. kårstämmans avslutande.  

 
Proposition 
 
Styrelsen yrkar att stämman ändrar stadgarna enligt följande: 
 
2 kap. 7 § Kårstyrelsens sammansättning 
 
Kårstyrelsen består av en kårordförande, minst en vice kårordförande och högst 
sexton övriga ledamöter, varav minst en bör vara utmanarscout. 
Av övriga ledamöter bör Kårkassör, Kårsekreterare och representanter från 
kårens aktiva avdelningar ingå. Minst hälften av ledamöterna, däribland 
kårordförande och vice kårordföranden, ska vara myndiga. Av kårordförande 
och vice kårordförande bör båda könen vara representerade. 
 
10 § Kårstyrelsen beslutförhet och sammanträden 
Kårstyrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande och 
samtidigt minst hälften av de närvarande, däribland mötesordföranden, är 
myndiga. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. 
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Kårstyrelsen sammanträder minst två gånger årligen efter kallelse av 
kårordföranden. Sammanträde ska alltid hållas då minst hälften av ledamöterna 
gjort framställning därom. 
Vid kårstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, som till riktigheten 
bestyrkes av mötets ordförande och ytterligare en ledamot. 
Avdelningsrepresentanter i kårstyrelsen har rätt att skicka en i ledarteamet som 
är skriven på samma avdelning i sitt ställe och överlåter därmed sin rösträtt men 
inte sitt ansvar till denne. 
 
16 § Årligt möte med kårstämman 
Möte med kårstämman ska hållas årligen senast den 30 september. Därvid ska 
följande ärenden förekomma: 

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. föredragande av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, 

balansräkningen, och revisionsberättelsen 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. val av kårordförande och vice kårordförande,  
17. val av övriga ledamöter i kårstyrelsen,  
18. val av revisorer och revisorssuppleant,  
19. val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa 

möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dem,  
20. val av scoutkårens ombud till Scouternas stämma för tiden intill nästa 

möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dem (de år 
stämman hålls under verksamhetsåret), 

21. val av avdelningsledare 

22. val av valberedning,  
23. kårstämmans avslutande.  

 
 
Styrelsen yrkar att ändringen blir omedelbart justerad 
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Bilaga 2   

Motion angående stadgeändring  

av 10§  

Motionär: Einar Nygård  

Yrkande:  

Jag yrkar att:  

paragraf 10 i kårens stadgar som i nuläget lyder paragraf 10 i kårens stadgar som i 

nuläget lyder  

”Kårstyrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande och 

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

Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom 

vid val, då lotten avgör. …”  

Ändras till:  

Kårstyrelsen är beslutsför när minst en tredjedel av ledamöterna är närvarande och 

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

Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom 

vid val, då lotten avgör. …”  

Motivering:  

Kårstyrelsen har under det gångna året haft problem med att bli beslutsför under sina 

möten. Detta skulle kunna lösas genom att ändra kårstyrelsens sammansättning tex 

som propositionen från styrelsen föreslår. Det skulle också kunna uppnås genom att 

sänka den andel av kårstyrelsen som behöver vara närvarande för att bli beslutsför.  

Båda sidorna har dock sina nackdelar. Att inte garantera samtliga avdelningar en plats 

i KS kan göra att delar av kåren blir helt utan representation i kårens styrelse, och 

därmed i värsta fall skapa ett utanförskap.  

Genom att reducera mängden deltagare som krävs för att bli beslutsför så riskerar vi 

också att det blir ännu färre som styr över vår kår, vilket gör att styrelsen går enklare att 

styra för ett fåtal.  

Jag anser dock att problemen med att minska mängden deltagare i KS som behöver 

närvara för att KS skall vara beslutsför är mindre än risken för att skapa utanförskap 

med det i propositionen föreslagna alternativet. Jag tror att om en liten klick av KS 

skulle få för sig att besluta helt konstiga saker, så skulle även den idag mindre aktiva 

delen av KS vara mer än villiga att komma till nästa KS för att räta upp beslutet.  

 

Styrelsens svar  

Vi uppskattar att det kommer in idéer på hur vi kan hjälpas åt att få våra styrelsemöten 

beslutsmässiga. Med detta förslag kommer tyvärr konsekvensen att två styrelsemöten 

kan genomföras samtidigt i olika delar av samma lokal.  

Styrelsen yrkar att motionen avslås 
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Bilaga 3 

Jubileumsåret 2014 – Förslag på 

aktiviteter 

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng 

 

Jubileumsfest +18 

Fest av klassisk typ, med bred inbjudningslista till personer 18 år fyllda.  

Datum: 25 oktober 2014 

Plats: Centralt eller halvcentralt i Stockholm 

Arrangörer: Angelica, Peter. Fler medlemmar i arrangörsgruppen behövs. 

Jubileumsfest för aktiva 

Eftermiddags-/kvällsaktivitet med mat. Diverse aktiviteter exempelvis historisk 

tipsrunda, bildvisning, goodie-bag etc. Inbjudan till alla aktiva från utmanarscout-ålder 

och uppåt. 

Datum: 16 november 2014 

Plats: Oklart 

Arrangör: Oklart 

Jubileumsmöte 

Varje avdelning genomför på ett avdelningsmöte ett särskilt planerat möte med 

inriktning på jubileumsåret.  

Datum: Under höstterminen 2014 

Plats: Resp avdelning 

Arrangör: Bengt Liljeros 

Jubileumsmärke 

Varje medlem i kåren får ett jubileumsmärke att sy på scoutskjorta. Motivet för märket 

har tagits fram genom en redan påbörjad teckningstävling bland kårens scouter. 

Datum: Under höstterminen 2014, möjligtvis på eventuell kårhelg/kårdag 

Plats:  

Arrangör: Elisabeth Bergstrand 

Kårhelg/kårdag 

Alternativ 1 

Heldagsaktivitet för alla kårens avdelningar med genomförande av tävlingarna 

Krypstigen, Juniorskinnet (Upptäckarskinnet?), Skinnet och Lådan. Även inbjudan till 

föräldrar och övriga. 
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Alternativ 2 

Deltagande på Scouternas höstdag, där samtliga deltagare (från alla kårer) bjuds på 

tårta och saft/kaffe. Även vanligt gatukök till GVB-are.  

Datum: 11 oktober 2014. Är samma datum som Scouternas höstdag.  

Plats: Oklart 

Arrangör: Oklart 

Minnesgåva 

En nyttoprodukt som varje kårmedlem får, exempelvis en vattenflaska med kårens 

logotyp och lämplig text på.  

Arrangör: Angelica 

Datum: Hösten 2014 

Röda sigillet 

Tävling för kårens äventyrarpatruller. Har redan startat.  

Arrangör: Hemlig 

Datum: Kalenderåret 2014 

Jubileumsläger 

Kårläger för kårens alla grenar. Inkluderar en t-shirt som delas ut till deltagarna. 

Plats: Ånhammar 

Arrangör: Simon Ström 

Datum 28 juli 2014 till 8 augusti 2014 

Bildkavalkad på gvb.nu 

En utökad variant av Dagens bild på www.gvb.nu, med bilder från kårens historia som 

rullar fram på sajtens startsida. Redan startad. 

Plats: www.gvb.nu 

Arrangör: Pliiiggis 

Datum: Kalenderåret 2014 
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Ekonomi 

 

 


