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Protokoll för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredängs kårstämma 2010 

Onsdag den 18 augusti 2010 klockan 18.45 i Gustav Vasas församlingssal på 
Västmannagatan 63.  
 
 
 
Närvarande under mötet:          Bilaga 1 
 
Peter Gustafsson 
Agnieszka Wrzalik 
Oliver Sundberg 
Jonas Håkansson avvek efter fikat 
Carl Hamberg 
Oskar Knast 
Robin Engström 
Elin Robertsson 
Åsa Jonsson 
Saga Bergqvist avvek 22.22 
Clara Enell Evstedt avvek efter fikat 
Irma Fogelberg avvek 22.22 
Roxanne Carlsson Norlin avvek 22.22 
Björn Hagqvist 
Nina Fogelberg avvek 22.22 
Rebecka Ingram avvek 22.22 
Rebecca Jansin avvek 21.04 
Felicia Smidestam avvek 21.04 
Niki Samakovlis avvek 21.04 
Fredrik Jonsson 
Elisabeth Bergstrand 

Konstantin Josefsson 
Serhat Aktay 
Natalie Riggott 
Sandra Azhary avvek efter fikat? 
Elzbieta Wrzalik 
Viktor Knaust 
Martin Svendsen avvek efter fikat? 
Niklas Hellberg avvek efter fikat? 
Rikard Björkman 
Kjell ”Limpan” Lindberg 
Lars-Olof ”Pliiigis” Sandberg 
Bengt ”Fogel” Fogelberg avvek 22.27 
Robert Jonsson avvek 22.14 
Birgitta Brihäll 
Einar Nygård avvek 22.09 
Mikael Johansson 
Alexander Vanderwert 
Cecilia Frode avvek 20.30 
Oscar Jansson avvek19:36 
Filip Landenius avvek19:36 
 

 
 
 
 

1. Kårstämman öppnas 
 
Kårordförande Peter Gustafsson öppnar mötet kl. 18.48. 
 

2. Val av ordförande för mötet  
 
Mötet beslutar att välja Björn Hagqvist till mötets ordförande. 
 

3. Val av sekreterare för mötet  
 
Mötet beslutar att välja Agnieszka Wrzalik till mötets sekreterare. 
 

4. Justering av röstlängden  
 
Mötet beslutar att justera röstlängden vid behov. 
 
Vid mötets början befinner sig 35 röstberättigade medlemmar i salen. 
 

5. Val av två justeringspersoner  
 
Mötet beslutar att välja Robin Engström samt Serhat Aktay till justeringspersoner. 
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6. Val av två rösträknare  

 
Mötet beslutar att välja Robin Engström samt Serhat Aktay till rösträknare. 
 

7. Fråga om kårstämman är behörigen kallad      Bilaga 2 
 
Stämman har blivit kallad via e-post samt brev i de fall e-post inte funnits tillgänglig eller 
fungerat. 
  
Mötet anser att stämman är behörigen kallad. 
 

8. Fastställande av föredragningslistan       Bilaga 2 
 
Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 
- Peter Gustafsson anmäler två övriga punkter, 21a samt b 
- Åsa Jonsson anmäler en övriga punkt, 21 c. 
 

9. Föredragning av  
a) verksamhetsberättelsen        Bilaga 3 

 
Verksamhetsberättelsen föredras muntligt av kårordförande Peter Gustafsson.  
Pliiiggis kommenterade förstasidan och ansåg att gvb.nu samt info@gvb.nu bör finnas 
med på första sidan. Limpan tyckte att gvb.nu sparas som en tidskapsel genom att 
sparas ner på en CD-skiva och bifogas berättelsen.  
 

b) resultaträkningen och balansräkningen      Bilaga 4, 5 
 
Resultaträkningen och balansräkningen föredras av kårordförande Peter Gustafsson. 
 

c) revisionsberättelsen        Bilaga 6 
 
Niklas Hellberg, revisor, läser upp revisionsberättelsen. 

 
- Det bestäms att fika infaller direkt efter punkt 12 samt att valberedningen vid detta tillfälle föredrar sitt 
förslag till ledamöter i kåren. 
 

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.          Bilaga 7 
 
Peter föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition för resultatet 2009/2010. Årets resultat 
uppgår till 77 197 kr. 
Limpans föreslog att: av de 19 601 kr som redovisats i styrelsens förslag till resultatdisposition 
för balans i ny räkning avsätts 10 000 kr till Jubileumsfonden samt att resterande 9 601 kr 
balanseras i ny räkning. 
 
Votering begärdes. Styrelsens förslag erhöll 16 röster. Limpans förslag erhöll 10 röster.  
 
Stämman beslutar att anta styrelsens förslag i sin helhet.  
 

12. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman  
a) Motion om ändring av namn på åldersindelningen   Bilaga 8 

 
Stämman beslutar att anta motionen i sin helhet. 
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b) Motion om stadgeändring       Bilaga 9 

 
Stämman beslutar att anta motionen i sin helhet.  

 
c) Motion om Blå Hajk Stipendium      Bilaga 10 

 
Motionen föredras av Åsa Jonsson då äganden ej är närvarande.  
 
Stämman beslutar att avslå motionen men att uppdra åt den kommande styrelsen att 
arbeta fram ett lämpligt förslag i samma anda. 
 
Fika infaller inom tio minuter 20:31. Valberedningen föredrar sitt förslag till 
ledarmöter i kåren. 
---- 
Valberedningen föredrar sitt förslag. 
----- 
Mötet ajourneras för fika mellan 20.40 och 21.03 

 
d) Motion om Drift- och underhållsfond för Pettersberg   Bilaga 10 

 
Stämman beslutar att anta motionen i sin helhet. 

 
e) Motion om Drog- och alkoholpolicy     Bilaga 11 

 
Stämman beslutar att bordlägga frågan.  
 
 
 
Inga propositioner har inkommit till stämman. 
 

13. Fastställande av verksamhetsplan för det närmaste verksamhetsåret  Bilaga 12 
 
Dokumentet Verksamhetplan 2010/2011 föredrogs av kårordföranden. 
 
Stämman beslutar att anta Verksamhetplan 2010/2011 som verksamhetsplan för det 
närmaste verksamhetsåret. 
 

14. Fastställande av medlemsavgift & budget för det kommande verksamhetsåret  
            Bilaga 4 sid 5 
 
Stämman beslutar att fastställa medlemsavgiften till 800 kr/år för scouter, 400 kr/år för 
ledare samt 100 kr första terminen för nya scouter inkluderande samma familjerabatter 
som tidigare. Medlem endast i GVB 300 kr samt GVB som andra kår 0 kr.  
Med ändringen gällande medlem i GVB 200 kr eller mer.  
 
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 Konstantin Josefsson till vice kårordförande samt att uppdra åt 
styrelsen att kunna välja in en ytterligare vKO vid behov.  
 

16. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen  
 
Stämman beslutar att välja följande som ledamöter i kårstyrelsen (i klump): 
 
Al Stingarna    Anna Johansson 
Al Waingunga    Kjell Lindberg 
Al Snabbfötterna    Robin Engström 
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Al Gnagarna    Lars-Olov Sandberg  
Al Skogsmännen    Simon Ström 
tf Al Rovfåglarna    Alexander Olsson 
tf Al Absolut Gustaf   Konstantin Josefsson 
tf Al Nytt ssc-lag    Jonas Håkansson 
SSC-representant Absolut Gustaf Natalie Riggott 
SSC-representant Mushjorten 
 
Kassör     Elzbieta Wrzalik 
Sekreterare    Agnieszka Wrzalik 
Gårdsfogde    Lars-Olov Bergstrand 
  
Stämman beslutar att uppdra åt kårstyrelsen att, efter samtal med seniorscoutlaget 
Mushjorten, välja seniorscoutrepresentanter till styrelsen. 
 

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter  
 
Stämman beslutar att välja Martin Svendsen och Niklas Hellberg som revisorer samt Björn 
Hagqvist som revisorssuppleant. 
 

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

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

20. Val av valberedning  
 
Stämman beslutar att välja Fredrik Jonsson, Elisabeth Bergstrand, Robert Jonsson, Oskar 
Knaust samt Alexander Vanderwert i klump till valberedning med Elisabeth Bergstrand som 
sammankallande. 
 

21. Övrig information 
a) Peter berättar att det är dags att rekrytera. Hör av er till Peter om ni är intresserade. 

Det blir en klassisk skolrekrytering. 
 

b) Kårordföranden meddelar att det är planeringsdag den 21 augusti och alla 
seniorscouter och ledare är välkomna. Under dagen kommer kårens terminsprogram 
samt kårens bokningar av Pettersberg att fastläggas. Lokal meddelas senare. 
 

c) Valberedningen tackas för sitt stora arbete och kårstämman applåderar honom. 
 

d) Peter ber om hjälp med städning. 
 

e) Åsa berättar om det nya utbildningssystemet och meddelar att hon återkommer med 
mer info. 
 

22. Kårstämman avslutas 
 
Stämman avslutas kl. 22.52 traditionsenligt med ett kårrop lett av mötesordföranden. 
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______________________________  ______________________________ 
Björn Hagqvist / Ordförande    Agnieszka Wrzalik / Sekreterare
    

 

______________________________  ______________________________ 
Robin Engström /Justerare   Serhat Aktay / Justerare 

    


