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Protokoll för Scoutkåren Gustaf Vasa - Bredängs kårstämma 2007 

Måndag den 20 augusti 2007 klockan 18.00 i scoutlokalen på Rhensgatan 16.  
 
 
 
Närvarande under mötet: Anna Johansson, Claes Modess, Karl-Erik Berndtsson, Lars-Olof 
Bergstrand, Lars-Olof Sandberg, Kjell Lindberg, Helena Källén, Agnieszka Wrzalik, Elisabeth 
Bergstrand, Fredrik Jonsson, Simon Ström, Süheyla Aktay, Sandra Wrzalik, Natalie Riggot, Robin 
Engström, Robert Jonsson, Oliver Sundberg, Hannes Samskog, Oscar Jansson, Konstantin 
Josefsson, Johan Norenlind, Andreas Bergstrand, Maria Högberg, Sara Högberg, Björn Hultenberger, 
Fredrik Norén (tom punkt 15), Petra Ljunggren, Daniel Torén, Åsa Jonsson, Bengt Öquist, Peter 
Gustafsson, Jerry Högberg (from punkt 16) 
 
 

1. Kårstämman öppnas 
 
Kårordförande Peter Gustafsson öppnar mötet. 
 

2. Val av ordförande för mötet  
 
Mötet beslutar att välja Bengt Öquist till mötets ordförande. 
 

3. Val av sekreterare för mötet  
 
Mötet beslutar att välja Åsa Jonsson till mötets sekreterare. 
 

4. Justering av röstlängden  
 
Mötet beslutar att justera röstlängden enligt närvarolistan.  
 

5. Val av två justeringspersoner  
 
Mötet beslutar att välja Simon Ström samt Helena Källén till justeringspersoner. 
 

6. Val av två rösträknare  
 
Mötet beslutar att välja Simon Ström samt Helena Källén till rösträknare. 
 

7. Fråga om kårstämman är behörigen kallad  
 
Kårsekreterare Anna Johansson berättar att stämman är kallad via e-post och vanlig post. 
[Bilaga 1] 
 
Mötet anser att stämman är behörigen kallad. 
 

8. Fastställande av föredragningslistan  
 
Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 
- Punkt 15 stryks eftersom den också finns som punkt 19. 
 

 Datum  

Protokoll 2007-09-02 KST 



2 
9. Föredragning av  

a) verksamhetsberättelsen  
 
Verksamhetsberättelsen [Bilaga 2] föredras av kårordförande Peter Gustafsson.  
 

b) resultaträkningen och balansräkningen  
 
Resultaträkningen [Bilaga 3] och balansräkningen [Bilaga 4] föredras av kårkassör 
Karl-Erik Berndtsson. 
 

c) revisionsberättelsen  
 
Revisionsberättelsen [Bilaga 5] föredras av revisor Claes Modess. 
 

10. Balansräkning och ansvarsfrihet  
a) fastställande av balansräkningen  

 
Stämman beslutar att fastställa balansräkningen. 
 

b) beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det gångna 
verksamhetsåret.  
 
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 

11. Beslut i anledning av kårens eventuella vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen.  
 
Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition 2006-2007 [Bilaga 6]. 
 

12. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman  
 
Proposition angående scoutdräkt. [Bilaga 7] 
 
Styrelsen yrkar att Vid all scoutverksamhet i Scoutkåren Gustaf Vasa – Bredäng används 
scoutskjorta. Under en övergångsperiod på två verksamhetsår kan så väl den gamla (den blå) 
som den nya (den gröna) scoutskjortan användas. 
 
Björn Hultenberger tilläggsyrkar att ordet ”i” i första meningen ändras till ett ”med” samt att 
andra meningen ändras till ”Under en övergångsperiod i enlighet med förbundets regler kan 
så väl den gamla (den blå) som den nya (den gröna) scoutskjortan användas.” 
 
Elisabeth Bergstrand tilläggsyrkar att andra meningen ändras till ”Under en övergångsperiod i 
enlighet med förbundets regler kan så väl den gamla (den blå) som den nya (den gröna) 
scoutskjortan användas.” 
 
Efter diskussion godtas styrelsens yrkande med Elisabeths tilläggsyrkande. 
 
Stämman beslutar att Vid all scoutverksamhet i Scoutkåren Gustaf Vasa – Bredäng används 
scoutskjorta. Under en övergångsperiod i enlighet med förbundets regler kan så väl den gamla 
(den blå) som den nya (den gröna) scoutskjortan användas. 
 

13. Fastställande av verksamhetsplan för det närmaste verksamhetsåret  
 
Dokumentet ”Aktiviteter 2007/2008” [Bilaga 8] föredras av kårordföranden. 
 
Stämman beslutar att fastställa dokumentet ovan som verksamhetsplan för det närmaste 
verksamhetsåret. 
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14. Fastställande av medlemsavgift & budget för det kommande verksamhetsåret  

 
Budgeten [Bilaga 9] föredras av kårordförande Peter Gustafsson. 
 
Stämman beslutar att höja medlemsavgiften till 800 kr/år för scouter, 400 kr/år för ledare samt 
att nya medlemmar betalar 100 kr första terminen. Syskonavgift blir 640 kr/år. Stödmedlem 
som enbart är medlem i kåren betalar 400 kr/år, medlem som är anslutet till Svenska 
Scoutförbundet via annan kår betalar 200 kr/år. Avgift för ständig medlem är tio årsavgifter. 
 
Stämman beslutar att anta styrelsens förslag till budget.  
 

15. Val av kårordförande och vice kårordförande  
 
Stämman beslutar att välja Peter Gustafsson till ordförande. 
 
Stämman beslutar att välja Daniel Torén till vice kårordförande.  
 

16. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen  
 
Stämman beslutar att välja följande som ledamöter i kårstyrelsen: 
 
Stingarna  Anna Johansson 
Waingunga Kjell Lindberg 
Snabbfötterna Fredrik Jonsson (tf) 
Gnagarna  Elin Robertsson 
Rovfåglarna Robin Engström 
Skogsmännen  Bengt Liljeros 
Absolut Gustaf Konstantin Josefsson  
 
Kassör  Elzbieta Wrzalik 
Sekreterare Süheyla Aktay 
Gårdsfogde Lars-Olof Bergstrand 
 
Stämman beslutar att uppdra åt kårstyrelsen att välja Seniorscoutrepresentant till 
kårstyrelsen. 
  
 

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter  
 
Stämman beslutar att välja Claes Modess och Ellinor Eke som revisorer samt Mats Engwall 
som revisorssuppleanter. 
 

18. Behandling av på distriksstämman förekommande ärenden  
 
Det finns idag inga handlingar till distriktsstämman varpå frågan inte kan behandlas. 
 
Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att behandla ärenden förekommande på 
distriktsstämman då möjlighet finns. 
 

19. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman samt suppleanter  
 
Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att välja delegater till distriktsstämman samt 
suppleanter. 
 

20. Val av valberedning  
 
Stämman beslutar att välja Åsa Jonsson, Daniel Torén, Agnieszka Wrzalik samt Tommy 
Engström till valberedning, med Åsa som sammankallande. 
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21. Övrig information  

 
Kårordföranden meddelar att det är planeringshelg 25-26 augusti på Pettersberg. Alla 
seniorscouter och ledare är välkomna. 
 
Karl-Erik Berndtsson tackas av kårordföranden för sina två år som kassör. 
 

22. Kårstämman avslutas 
 
Stämman avslutas av mötesordföranden.  

  
 

 

_____________________________  _____________________________ 

Bengt Öquist/Ordförande   Åsa Jonsson/Sekreterare 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Helena Källén/Justerare   Simon Ström/Justerare 

 

 

 

 

 

Bilagor: 

1 Kallelse  
2 Verksamhetsberättelse 
3 Resultaträkning  
4 Balansräkning  
5 Revisionsberättelse  
6 Styrelsens förslag till resultatdisposition  
7 Proposition angående scoutdräkt  
8 Aktiviteter 
9 Budget 

 

 

 


