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 Datum Version 

 2003-08-26 Justerat 

Protokoll för kårstämman 
den 24 augusti 2003 
Plats: Gustav Vasa församlingssal, 1 tr.  

Närvarande: Elisabeth Bergstrand, Niki Ulfstedt, Johanna Augustesen, Nicole Bianchi, 
Helena Kållén, Hans Christian Sundelin Svensson, Robert Jansson, Lars-Olof Sandberg, 
Josephine Wincent, Rikard Björkman, Per Johansson, Rickard Johansson, Peter 
Gustafsson, Mårten Dalemark, Niklas Hellberg, Niklas Hidmark, Elin Flink, Anna Johansson, 
Åsa Jonsson, Anton Nyström, Kristina Hulterström, Gabriella Persson, Larsa Bergstrand, 
Martin Svendsen, Henrik Lindén, Fredrik Jonsson, Fredrik Berg, Daniel Vanderwert, Gustav 
Valin, Robert Engström, Elin Robertsson, Daniel Torén, Agnieska Wrazlik, Tom Sagerberg, 
Björn Hagqvist. Fr p 10: Kjell Lindberg, Dinah Sehlin. Fr p 12: Ragnhild Jansson. 

1. Kårstämman öppnas 
Kårordförande Martin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Val av ordförande för mötet 
Tom Sagerberg, alias Såsen, valdes till mötets ordförande. 

3. Val av sekreterare för mötet 
Björn Hagqvist valdes till mötets sekreterare. 

4. Justering av röstlängden 
Det bestämdes att röstlängden justeras vid behov. 

5. Val av justeringspersoner 
Nicole Bianchi och Rikard Björkman valdes att justera protokollet. 

6. Val av två rösträknare 
Justeringspersonerna valdes att räkna rösterna. 

7. Fråga om stämman behörigen är kallad 
Mötet ansåg stämman behörigen kallad. 

En av deltagarna anmärkte på att inte blivit kallad alls. 
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8. Fastställande av föredragningslistan 
Martin berättade att verksamhetsplanen finns i två dokument, GVB 2003-2003 och Aktiviteter 
2003-2004. 

Verksamhetsberättelsens senaste version fanns inte tillgänglig vid mötets början och skulle 
komma senare. 

Det bestämdes att påbörja punkt 12 (9) och 13 (10) i väntan på att kassören skulle dyka upp. 

9. Fastställande av verksamhetsplan för det 
närmast kommande verksamhetsåret 
Martin föredrog verksamhetsplanen och tankarna kring de två dokumenten. Några små fel 
noterades: att Bredäng fyller 40 år, och att det fanns två att i rubriken om material. 

Stämman antog verksamhetsplanen utan andra ändringar än ovanstående. 

10. Behandling av motioner till kårstämman 
Niklas Hellberg föredrog sin motion ”Pettersberg, ekonomi och symboler” och gjorde tre 
yrkanden angående Pettersberg ekonomi. Martin föreslog att stryka ”med lätthet” i det första 
yrkandet.  

Stämman beslutade att anta tredje att-satsen. 

Stämman beslutade att, efter votering, anta första och andra yrkandet. 

Stämman beslutade att stryka ”med lätthet” i första yrkandet. 

Niklas fortsatte med andra halvan av sin motion ”… angående förändringar ut på 
Pettersberg” och föredrog tre yrkanden. Limpan yrkade på att Skogsmännen skulle ta fram 
en sång som innefattar orden portal och Petters. Elisabeth yrkade på en sångkurs för 
Rovfåglarna om tredje yrkandet skulle antas. (iii, Dinah m fl stämde upp i spontan sång 
”Rovfåglar, Rovfåglar…”.) 

Stämman beslutade att anta de två första yrkandena. 

Stämman beslutade att avslå det tredje yrkandet. 

Stämman beslutade att, efter votering, avslå Limpans tilläggsyrkande.  

Mötet återvände därefter till den ursprungliga punkten 9 (11). 

11. Föredragning av 
a) verksamhetsberättelsen 
Föredrogs genom tyst läsning av mötet. (De småfel som hittades beslutades det att var och 
en som hittar dem skickar dem till Dinah.) 

b) resultaträkningen och balansräkningen 
Limpan föredrog resultatet och förklarade huvuddelen av posterna. Värt att notera var att 16 
aktiva ledare inte betalt trots påminnelser. Limpan tryckte på att uthyrningen av Rehnsgatan 
och ränteintäkterna har varit mycket viktiga bidrag till resultatet. Likaså att basaren gav ett 
värdefullt tillskott. 

c) revisionsberättelsen 
Ordförande läste upp revisionsberättelsen.  
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12. Fastställande av balansräkningen 
Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen. 

13. Beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens 
ledamöter för det gångna verksamhetsåret 
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Beslutet var 
enhälligt. 

14. Beslut i anledning av kårens eventuella vinst 
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
Stämman beslutade att balansera resultatet i ny räkning. 

15. Fastställande av medlemsavgift & budget för 
det kommande verksamhetsåret 
Mötet diskuterade innebörden av att vara registrerad medlem och vad det innebär för 
bidragen. Därpå följde en diskussion kring Limpans motion om 50 kr som första 
medlemsavgift. Rikard yrkade avslag på Limpans motion för att han inte trodde den inte 
skulle innebära en medlemsökning. Dinah framförde ett tilläggsyrkande att kåren skulle 
genomföra en större rekryteringsaktivitet, men tog tillbaka det senare. Elisabeth yrkade på en 
prövotid för motionen på två år, men tog tillbaka det senare. Peter yrkade på att motionen 
endast skulle gälla Bredäng. 

Stämman beslutade att motionen ska gälla både i stan och Bredäng. 

Limpan föredrog styrelsens förslag till budget, vilket bland annat innefattar en höjd 
medlemsavgift till 600 kr för scouter och 300 kr för ledare, och en upplösning av 30 kkr av 
Petters 2000-fonden för en nyinköpt diskmaskin. 

Peter föredrog ett förslag som han och Nicklas tagit fram på eget initiativ. Skillnaden mot 
styrelsens förslag var framförallt en lägre höjning av medlemsavgiften, för scouter till 500 kr 
och ledare till 250 kr. 

Därpå följde en principdiskussion kring medlemsavgiften och budgeten i stort.  

Stämman beslutade att, efter votering, att höja medlemsavgiften till 600 kr för scouter och 
300 kr för ledare. 

Stämman beslutade därefter att anta styrelsens förslag till budget 

16. Behandling av ärenden till distriktstämman 
Det saknades ärenden till dst. Stämman beslöt att överlåta åt styrelsen att bereda ärendena 
till dst. 

17. Val av kårordförande och vice kårordförande 
Dinah framförde en personlig anmärkning på valberedningens arbete, att hon inte behandlats 
på ett kamratligt sätt.  

Stämman valde Martin till kårordförande. Beslutet var enhälligt. 

Stämman valde Jaja och Larsa till vice kårordföranden. Beslutet var enhälligt. 
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18. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 
Stämman beslöt att välja Limpan och Björn Hagqvist som ledamöter till styrelsen, samt att 
uppdra åt styrelsen att utse två ssc-representanter. Beslutet var enhälligt. 

19. Val av ansvariga avdelningsledare 
Stämman beslöt att till ansvariga avdelningsledare välja: Vassilis Vassiliadis (Stingarna), 
Hans Strömqvist (Mowgli), Åsa Jonsson (Gnagarna), Niklas Hellberg (Skogsmännen), Peter 
Gustafsson (Rovfåglarna), Micke Wettercrantz (Fiskpinnarna), som tillförordnade 
avdelningsledare Per Johansson (Waingunga) och Anna Johansson (Snabbfötterna). 

Stämman beslöt att uppdra till styrelsen att tillsätta en ansvarig avdelningsledare till Skandal, 
i samråd med medlemmarna i laget. 

20. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Stämman beslöt att välja Åsa Sedelius och Rolf Carlqvist som revisorer, och Olof Backing 
som suppleant. 

21. Val av scoutkårens delegater till 
distriktsstämman samt suppleanter 
Stämman beslöt att uppdra åt styrelsen att utse delegater. 

22. Val av valberedning 
Stämman valde Johan Dagerhamn, Fredrik Jonsson och Josephine Wincent. 

Martin tackade stämman för förtroendet och berättade lite om de kommande utmaningarna. 

23. Övrig information 
Peter puffade för gvb.nu och ledarsektioen. iii puffade för bildsektionen på gvb.nu. 

Martin puffade för planeringshelgen. 

23. Kårstämman avslutas 
Ordförande Såsen tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 
Justeras/Rikard Björkman   Justeras/Nicole Bianchi 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 
Ordförande/Tom Sagergerg  Sekreterare/Björn Hagqvist 

 


