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Protokoll för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredängs kårstämma 2011 

Söndagen den 23 augusti 2011 klockan 15.00 i Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredängs lokal på 
Rehnsgatan 16.   
 
 
Närvarande under mötet:          Bilaga 1 
 
Fredrik Jonsson 
Åsa Jonsson 
Simon Ström 
Robin Engström 
Kaj Jonsson 
Emma Skytt 
Alexander Olsson 
Irma Fogelberg avvek vid punkt 12 j 
Saga Bergqvist 
Marcus Ljunggren avvek vid punkt 12 g 
Sasha Murray 
Nils Lindvall 
Matilda Nilsson Morris avvek efter punkt 14 
William Lindgren Stauch avvek efter punkt 14 
Roxanne Carlsson Norlin 
Oliver Sundberg 
Nathalie Riggott avvek vid punkt 12 c 
Sandra Azhary 
Alexander Vanderwert-Gebert 
Liza Samakovlis avvek vid punkt 12 f 
Amanda Birkenfalk 
Lovisa Isaksson avvek vid punkt 12 g 
Birgitta Birkenfalk avvek vid punkt 12 c 
Niki Samakovlis avvek vid punkt 12 f 
Rebecca Jansin avvek vid punkt 12 f 
Karin Hedskog 
Sandra Wrzalik 
Fredrik Norén avvek vid punkt 12 c 

Peter Gustafsson 
Petra Ljunggren avvek vid punkt 12 j 
Rebecka Ingram 
Daniel Stjernlöf 
Balder Jonsson 
Oskar Knaust 
Carl Hamberg 
Karin S. Gällnö avvek vid punkt 12 j 
Filip Landenius 
Sebastian Andersson 
Einar Nygård avvek efter punkt 12 b 
Martin Svendsen avvek efter punkt 11 
Robert Jonsson avvek efter punkt 12 b 
Björn ”Björn-i-örn” Hagqvist  
Elisabeth ”Elli” Bergstrand avvek efter punkt 14 
Lars-Olov ”Larsa” Bergstrand 
Kjell ”Limpan” Lindberg 
Gabriella Birkenfalk 
Niklas Hellberg avvek 21:15 
Lars-Olof ”iii” Sandberg 
Johanna Ljungwaldh 
Sean Bolster 
Agnieszka ”Agga” Wrzalik 
Mikael Johansson ankom vid punkt 12 
Joar Vestergren ankom vid punkt 12 
Victor Rasmusson avvek vid punt 12 f 
Daniel Vanderwert ankom vid punkt 12 
 

 
 

1. Kårstämman öppnas 
 
Kårordförande Peter Gustafsson öppnar stämman kl. 15.14. 
 

2. Val av ordförande för mötet  
 
Stämman beslutar att välja Carl Bjelksjö till mötets ordförande. 
 

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

4. Justering av röstlängden  
 
Stämman beslutar att justera röstlängden vid behov.  
 
Vid stämmans början befinner sig 50 röstberättigade medlemmar i salen. 
 

 Datum  

Protokoll 2011-08-21 KST 
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5. Val av två justeringspersoner  

 
Stämman beslutar att välja Daniel Stjernlöf samt Balder Jonsson till justeringspersoner. 
 

6. Val av två rösträknare  
 
Stämman beslutar att välja Daniel Stjernlöf samt Balder Jonsson till rösträknare. 
 

7. Fråga om kårstämman är behörigen kallad       
 
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 
 
- Fikapauser föreslås mellan punkt 11 och 12 samt mellan punkt 14 och 15.  
 
Simon Ström föreslår att stämman förs med Roberts motion som mall.  
Fredrik Jonsson föreslår att stämman förs enligt befintlig kallelse med tilläggen gällande 
fikapauserna.  
 
Votering begärs och man finner att stämman förs enligt ursprungskallelsen. 

 
Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar (fikapauser). 
 
9. Föredragning av  

 
a) verksamhetsberättelsen        Bilaga 3 

 
Verksamhetsberättelsen föredras muntligt av kårordförande Peter Gustafsson.  
 

b) resultaträkningen och balansräkningen      Bilaga 4, 5, 6 
 
Resultaträkningen och balansräkningen föredras av kårordförande Peter Gustafsson. 
 

c) revisionsberättelsen        Bilaga 7 
 
Niklas Hellberg, revisor, läser upp revisionsberättelsen. 
 

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. 
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11. Beslut i anledning av kårens eventuella vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen.          Bilaga 4 sid2 
 
Peter föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition för resultatet 2010/2011. Årets resultat 
uppgår till 79 227 kr. 
 

Förslag till resultatdisposition  
Ränta till Uppdrag Pettersberg 1 600 
Ränta, vinster till Konstklubben 1 100 
Klädfonden 3 700 
Till ny räkning 72 827 

 
     Stämman beslutar att anta styrelsens förslag i sin helhet. 

 
Mötet ajourneras för fika mellan 15:49 och 16:24. 
 

12. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman  
 

a) Motion om drog och alkoholpolicy_1     Bilaga 8 
 
b) Motion om drog och alkoholpolicy_2     Bilaga 9 

 
Stämman beslutar att behandla punkt 12a) samt 12b) i klump.  
 
Votering begärs för att vaska fram ett förslag av motion 12a) samt 12b) som skall 
ställas mot avslag. Stämman ställer motion 12a) mot motion 12b). Omröstningen 
utfaller till fördel för motion 12b). Motion 12b) ställs mot avslag och sluten votering 
genomförs.  
Resultat: 1 blank röst, 25 röster för motion b) samt 26 röster för avslag.  
 
  Stämman beslutar att avslå motionen. 
 

c) Motion Blå Hajk        Bilaga 10 
 
Motyrkande av Petra Ljunggren: Ursprungsmotionen men stipendiaterna skall ha varit 
assistenter i ett år.  
 
Motyrkandet bifalles.  
 
  Stämman beslutar att avslå motionen i sin helhet. 
 
Simon Ström och Lars-Olof ”iii” Sandberg reserverar sig mot beslutet.  
 

d) Motion inför DST         Bilaga 11 
 
  Stämman beslutar att anta motionen i sin helhet, att styrelsen under hösten, 
  innan distriktsstämman, bjuder in till ett möte för kårens medlemmar där 
  distriktsstämmohandlingarna diskuteras samt att kårens delegater inte kan 
  ha bundna mandat om inte något möte om distriktsärenden hållits. 
 

e) Motion mötesteknik        Bilaga 12 
 
  Stämman beslutar att anta motionen i sin helhet, att kåren i samband med 
  att kallelse till kårstämman går ut också tillhandahåller skriftlig information 
  om hur kårstämma fungerar, innehållande de vanligaste termerna samt 
  information om hur beslutsprocessen går till ska finnas tillgänglig för 
  medlemmarna. Tex via hemsidan. 
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f) Motion rosa halsdukar        Bilaga 13 

 
Daniel Stjernlöf yrkar på att motionen hanteras på nästa ordinarie kårstyrelsemöte.  
Kjell ”Limpan” Lindberg yrkar att behålla halsduksfärgen samt att föreslå att förbundet 
byter färg på skjortan.  
 
Röstning genomförs med resultat avslag av motion. Votering begärs. Resultatet blir 
18,5 röster för och 21 röster emot motionen. 
 
  Stämman beslutar att avslå motionen. 
  

g) Motion dagordning         Bilaga 14 
 
Åsa Jonssons följdyrkanden: att oavsett vad som antas skall det finnas en punkt 2) 
genomgång av mötesteknik, att om motionen antas; yrkas ändring av numrering 2 bb 
till b/c och så vidare samt att balansräkningen ändras till balansräkning. 
 
  Stämman beslutar att avslå motionen 
 
  Stämman beslutar att anta första följdyrkandet, att det skall det finnas en 
  punkt 2) genomgång av mötesteknik i dagordningen i kallelsen till 
  kårstämman. 
 

h)  
Mötet ajourneras för 10 minuters paus mellan 19:14 och 19:24. 
 
 

i) Motion ständig medlem        Bilaga 15 
 
  Stämman beslutar att anta motionen i sin helhet, att möjligheten att bli 
  ständig medlem i GVB avskaffas. 

 
j) Motion dokumentsamling       Bilaga 16 

 
Åsas följdyrkande (jämkat med ursprungsmotionen):   
 
att policybeslut (beslut som gäller i flera eller ospecifierat antal år) som fattas på 
kårstämma eller kårstyrelsemöte skrivs om till policydokument som samlas på 
hemsidan under en gemensam rubrik. 
 
  Stämman beslutar att bifalla yrkandet. 
 
att en grupp bildas med uppgift att se över tidigare protokoll och samla policybeslut på 
hemsidan under en gemensam rubrik. Gruppen har även till uppgift att skapa en mall 
för policydokument. 
 
  Stämman beslutar att avslå yrkandet.  

 
k) Motion upprivande beslut        Bilaga 17 

 
  Stämman beslutar att anta motionen i sin helhet, att tidigare beslut 
  angående beviljandet av en policy angående rökning inomhus ska rivas upp.. 
 
Simon Ström yrkar på att all typ av rökning inom Scoutkåren Gustaf-Vasa Bredängs 
lokaler förbjuds. 
 
  Stämman beslutar att anta yrkandet. 
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l) Motion dräktpolicy        Bilaga 18 

 
  Stämman beslutar att avslå motionen. 
 
Tilläggsyrkande Elisabeth Bergstrand: avslag av motionen samt att dräktpolicyn 
skickas på remiss till alla avdelningar för bearbetning.  
   
  Stämman beslutar att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Lars-Olof ”iii” Sandberg reserverar sig mot tilläggsyrkandet. 

 
m) Motion om motionsstopp inför KST      Bilaga 19 

 
  Stämman beslutar att avslå motionen 

 
n) Motion om motionsstopp        Bilaga 20 

 
  Motionen drogs tillbaka av motionären. 
 
 

Inga propositioner har inkommit till stämman. 
 
 

13. Fastställande av verksamhetsplan för det närmaste verksamhetsåret  Bilaga 21 
 
Dokumentet Verksamhetsplan 2011/2012 föredrogs av kårordföranden. 
 
   Stämman beslutar att anta Verksamhetsplan 2011/2012, med Åsas förslag 
   på ändringar som är jämkade till huvudförslaget, som verksamhetsplan för 
   det närmaste verksamhetsåret. 
 

14. Fastställande av medlemsavgift & budget för det kommande verksamhetsåret  
             Bilaga 22 
   Stämman beslutar att fastställa medlemsavgiften till  
 
   100kr/år för scouter på Rehnsgatan första terminen 
   800 kr/år för scouter på Rehnsgatan 
   640kr/år för scouter på Rehnsgatan med syskonrabatt 
   250kr/år för scouter på Bredängsvägen 
   400 kr/år för ledare, assistenter samt utmanare aktiva som assistenter 
   100 kr/år för medlem i GVB som andra kår  
   200-400kr/år för stödmedlem (ej SSF-ansluten) 
 
   Stämman beslutar att anta styrelsens förslag till budget. 
  
 
Valberedningen föredrar sitt förslag till ledamöter i kåren. 
 
Mötet ajourneras för fika i 15 min mellan klockan 21:12 och 21:28. 
 
 

15. Val av kårordförande och vice kårordförande  
 
   Stämman beslutar att välja Åsa Jonsson till ordförande. 
 
   Stämman beslutar att välja Fredrik Jonsson samt Alexander Vanderwert-
   Gebert till vice kårordförande. 
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16. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen  

 
   Stämman beslutar att, i klump, välja följande som ledamöter i kårstyrelsen: 
 
   Al Stingarna     Peter Gustafsson 
   Al Waingunga    Kjell Lindberg 
   Al Snabbfötterna    Robin Engström 
   tf Al Gnagarna    Carl Hamberg  
   Al Skogsmännen     Simon Ström 
   tf Al Rovfåglarna    Alexander Olsson 
   tf Al Mushjorten    Kaj Jonsson 
   tf Al Nytt utmanarlag   Mikael Johansson  
   Utmanarrepresentant Mushjorten Filip Landenius 
 
   Kassör     Elzbieta Wrzalik 
   Sekreterare     Agnieszka Wrzalik 
   Gårdsfogde     Lars-Olov Bergstrand 
  
   Stämman beslutar att uppdra åt kårstyrelsen att, efter samtal med det nya 
   seniorscoutlaget, 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 Peter Gustafsson, Sandra Wrzalik, Amandra 
   Birkenfalk samt Carl Hamberg i klump till valberedning med Peter 
   Gustafsson som sammankallande. 
 
 

21. Övrig information 
Avtackning av kårordförande Peter Gustafsson hålls av Björn Hagqvist.  
KS 375 hålls omgående efter stämmans avslutande. 
Övriga som ej deltar på kårstyrelsemötet hjälper till att städa lokalen. 
Sista dagen att boka Petters med företräde är nästa lördag, den 27 augusti. 

 
 

22. Kårstämman avslutas 
 
Stämman avslutas kl. 21.42 av mötesordföranden och avslutas traditionsenligt med ett kårrop 
lett av kårordförande.  
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______________________________  ______________________________ 
Carl Bjelksjö / Ordförande    Agnieszka Wrzalik / Sekreterare
    

 

______________________________  ______________________________ 
Daniel Stjernlöf /Justerare    Balder Jonsson / Justerare 

    


