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Protokoll fört vid Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredängs 
kårstämma den 20 augusti 2006  
 
Plats: Gustaf Vasa församlingssal, 
 
Närvarande: Johanna Augustesen, Andreas Bergstrand, Elisabeth Bergstrand, Lars-Olov 
Bergstrand, Karl-Erik Berndtsson, Hanna Dalemark, Robin Engström, Mats Engwall, Lisa Grahn, 
Peter Gustafsson, Jonas Håkansson, Sten Jansin, Anna Johansson, Mikael Johansson, Åsa 
Jonsson, Konstantin von Josefsson, Viktor Knaust, Helena Källén, Kjell Lindberg, Petra 
Ljunggren, Claes Modess, Einar Nygård, Anna Robertsson, Elin Robertsson, Lars-Olof 
Sandberg, Martin Svendsen, Sandra Wrzalik, 
 
1. Kårstämman öppnas  
Kårordförande Peter Gustafsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Val av ordförande för mötet  
Till ordförande valdes Mats Engwall.  
 
3. Val av sekreterare för mötet  
Till sekreterare valdes Karl-Erik Berndtsson. 
 
4. Justering av röstlängd  
Stämman beslöt att röstlängden skulle justeras vid behov. 
 
5. Val av två justeringspersoner  
Helena Källén och Elisabeth Bergstrand utsågs att justera dagens protokoll. 
 
6. Val av två rösträknare  
Helena Källén och Elisabeth Bergstrand valdes till rösträknare 
 
7. Frågan om kårstämman är behörigen kallad  
Stämman beslöt att stämman var behörigen kallad. 
 
8. Fastställande av föredragningslista  
Beslöts att punkt 15 i föredragningslistan utgår. 
 
9. Föredragning av:  
a. Verksamhetsberättelsen  
Styrelsens berättelse genomgicks varvid följande synpunkter lämnades.: 
Sid 7: Rovfåglarna har haft avdelningsmöte kl 18.30 till 20.30 
Sid 8: Rovfåglarna bestod de första månaderna av tre patruller 
Sid 9: Absolut Gustaf har haft möten på tisdagar 
Under avsnittet utbildning läggs till att kårmedlemmar deltagit i E-kurs och Blå hajk. 
Därefter lades berättelsen till handlingarna. 
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b. Resultaträkning och balansräkning  
Resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2005/2006 genomgicks och lades till 
handlingarna. 
 
c. Revisionsberättelse 
Revisor Claes Modess redovisade muntligt revisorerna berättelse. Revisorerna framlade förslag 
om att årsmötet fastställer den framlagda resultat- och balansräkningen, att det egna kapitalet 
inkluderande årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005/2006. 
 
10. a. Fastställande av resultat- och balansräkning  
Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning. 
 
10 b. Beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det gångna 
verksamhetsåret.  
Stämman beslöt enhälligt att bevilja kårstyrelsen ansvarsfrihet. 
 
11. Beslut i anledning av kårens eventuella vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen  
Stämman beslöt att det egna kapitalet och årets resultat balanseras i ny räkning.  
 
12 Behandling av motioner och propositioner till kårstämman  
Inga motioner eller propositioner hade lämnats. 
 
13 Fastställande av verksamhetsplan för det närmaste verksamhetsåret  
Peter Gustafsson redogjorde för huvuddragen i en verksamhetsplan för 2006/2007, varvid bl a 
den planerade rekryteringen betonades. Stämman beslöt att uppdra åt kårstyrelsen att fastställa 
verksamhetsplan för 2006/2007. 
 
14. Fastställande av medlemsavgift och budget för det närmaste 
verksamhetsåret  
Karl-Erik Berndtsson presenterade styrelsens förslag till budgeten för verksamhetsåret 2006/2007 
innebärande bl a oförändrad medlemsavgift samt förslag om att varje avdelning oavsett storlek 
erhåller 1 500 kronor i avdelningsbidrag som inte kan fonderas. Tidigare fonderade medel för 
material behåller varje avdelning för materialanskaffning enligt eget beslut.  
 
Beslöt stämman anta styrelsens förslag till budget inkluderande oförändrad medlemsavgift. 
 
15. Val av kårordförande och vice kårordförande  
Stämman valde enhälligt Peter Gustafsson till kårordförande och Åsa Jonsson till vice 
kårordförande.  
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16. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen  
Till övriga ledamöter i kårstyrelsen valde stämman: 
Kassör  Karl-Erik Berndtsson 
Sekreterare  Anna Johansson 
Stugfogde  Lars-Olov Bergstrand 
Al. Stingarna:  Robert Jonsson  
Al. Waingunga: Kjell Lindberg  
Al. Snabbfötterna:  Elisabeth Bergstrand  
Tf Al. Gnagarna:  Bengt Liljeros  
Al. Rovfåglarna:  Robin Engström  
Tf Al. Skogsmännen:  Einar Nygård  
Al. Wiglaf   Daniel Torén  
Al Absolut Gustaf Konstantin von Josefsson 
 
Vidare lämnades till styrelsen att i samråd med seniorlagen att för vart och ett av de två 
seniorlagen utse en representant.  
 
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter  
Stämman beslutade att välja Claes Modess och Ellinor Nordenström till ordinarie revisorer. Mats 
Engwall valdes till revisorssuppleant.  
 
18. Behandling av på distriktsstämman förekommande ärenden  
Åsa Jonsson lämnade en kort presentation över ärenden. 
 
19. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman samt suppleanter  
Beslöt stämman uppdra åt kårstyrelsen att utse representanter till distriktsstämman. 
 
20. Val av valberedning  
Beslöts att uppdra åt kårstyrelsen att utse valberedning. 
 
21. Övrig information  
Kårordföranden Peter Gustafsson lämnade viss information och tackade medlemmarna för deras 
insatser under det gångna verksamhetsåret. 
 
23. Kårstämman avslutas  
Ordföranden Mats Engwall förklarade mötet avslutat. 
 
 
_____________________________  _________________________________ 
Mats Engwall   Karl-Erik Berndtsson 
Ordförande för stämman   Vid protokollet 
 
Justeras: 
 
_____________________________  __________________________________ 
Helena Källén    Elisabeth Bergstrand 


