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Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredängs kårstämma 2017 
Mötesdatum: 2016-08-13 Mötestid: 14:00  

Plats: Gustav Vasa församlingssal, Västmannagatan 63 

Närvarande under mötet:     Bilaga 1+2  

Agnieszka ”Agga” Wrzalik 

Filip Landenius 

Kjell ”Limpan” Lindberg 

Fredrik Jonsson 

Robin Engström 

Simon Ström 

Valdemar Mansfeld 

Elsa Jackson-Ward 

Alban Kjellgren Axlund avvek vid punkt 16 

Harald Tydén 

Rebecka Ingram ankom vid punkt 10b 

Åsa Jonsson ankom vid punkt 10b 

Claes Modess 

Sofia Lindberg 

Dina Lagerman 

Anton Hedström 

Konstantin Josefsson ankom punkt 15, avvek punkt 16 

Karl-Erik ”Lillen” Berntsson avvek vid punkt 18 

Lars-Olof ”iii” Sandberg avvek vid punkt 18 

 

1. Kårstämman öppnas 

Hederskårordförande Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg öppnar stämman klockan 14:07 

Hederskårordförande gick igenom året som gått lite kort och tog specifikt upp 

ledarproblemen kåren fortfarande brottas med.  

2. Genomgång av mötesteknik 

Vice kårordförande Filip Landenius samt Lars-Olof Sandberg går igenom mötesteknik och 

uppmanar till att ställa frågor till mötesordförande under mötet om ytterligare frågor 

uppkommer. 

3. Val av ordförande för mötet  

Stämman beslutar att välja Carl Bjelksjö till mötets ordförande. 

4. Val av sekreterare för mötet 

Stämman beslutar att välja Agnieszka ”Agga” Wrzalik till mötets sekreterare. 

5. Justering av röstlängd 

Alla närvarande vid början av mötet, med undantag för mötets ordförande, har rösträtt.  

Stämman beslutar att justera röstlängden vid behov.  
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6. Val av två justeringspersoner 

Stämman beslutar att välja Alban Kjellgren Axlund samt Sofia Lindberg till 

justeringspersoner. 

7. Val av två rösträknare 

Stämman beslutar att välja Alban Kjellgren Axlund samt Sofia Lindberg till rösträknare. 

8. Fråga om kårstämman är behörigen kallad 

Stämman har blivit kallad via e-post (den 24 juli) samt brev (den 24 samt 26 juli) i de fall e-

post inte funnits tillgänglig eller fungerat. 

Mötet anser att stämman är behörigen kallad. 

9. Fastställande av föredragningslistan    Bilaga 3 

Fikapaus föreslås att tas upp som ordningsfråga vid lämpligt tillfälle. 

En namngenomgång på alla närvarande genomförs. 

Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan. 

10. Föredragning av 

a) Verksamhetsberättelsen     Bilaga 4 

Verksamhetsberättelsen föredras av vice kårordförande Filip Landenius. 

b) Resultaträkningen och balansräkningen   Bilaga 5, 6, 7 

Resultaträkningen och balansräkningen föredras av vice kårordförande Filip Landenius. Noter 

till dessa finns. Förslag från revisorerna under förra KST var att inte redovisa Pettersberg 

separat utan att Pettersberg ska ingå i den sammanlagda ekonomin och att det via 

resultatdispositionen visas på överskott eller underskott. Detta är nu genomfört.  

Revisorerna ger kassör Peter Gustafsson en stor eloge för hans goda arbete med ekonomin. 

Yrkande Claes Modess: att uppdra åt KS att se över de olika fonderna och synliggöra 

påfyllning och hantering, speciellt gällande jubileumsfonden. Resultatet skall finnas enkelt 

tillgängligt för kårens ledare. 

 

Stämman beslutar att bifalla Claes Modess yrkande. 

c) revisionsberättelsen     Bilaga 8 

Revisor Karl-Erik Berntsson läser upp revisionsberättelsen. 

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

balansräkningen      Bilaga 9 

 Årets resultat uppgår till 22 924 kr.  

Förslag till resultatdisposition  

Klädfond - 4 300 kr 

Ränta Konstklubben - 42,80 kr 

Ränta Uppdrag Pettersberg - 851,91 kr 

Driftfond Pettersberg - 20 967 kr 

Till balanserad vinst/förlust - 3 237,71 kr 

 

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag i sin helhet. 

13. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman 

Inga motioner har inkommit stämman varpå punkten utgår. 

14. Fastställande av verksamhetsplan för det närmaste verksamhetsåret  Bilaga 10 

Dokumentet Verksamhetsplan 2017/2018 föredras av vice kårordförande Filip Landenius. 

Tilläggsyrkande styrelsen: att under Kartans tidsatta punkter ändra måldatumet för punkten 

”Lägga om golvet och byta ut panelerna i salen på Rehnsgatan” till verksamhetsåret 18/19. 

Tilläggsyrkande styrelsen: att under Kartans tidsatta punkter tillägga ”Skapa underhålls- och 

förnyelseplan för Pettersberg” med måldatum verksamhetsåret 17/18.  

 

Stämman beslutar att bifalla styrelsens två tilläggsyrkanden. 

 

Tilläggsyrkande: att under Aktiviteter och tabellen ”Vecka” stryka kolumnen ”Tid”. 

Motyrkande: att under Aktiviteter stryka hela tabellen ”Vecka”  

 

Stämman beslutar att ställa yrkandena mot varandra för att vaska fram ett yrkande som kan 

ställas mot avslag. Röstningen utfaller till fördel för tilläggsyrkandet – att stryka kolumnen 

”Tid”.  

 

Stämman beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

 

Stämman beslutar att anta Verksamhetsplan 2017/2018, med de bifallna ändringarna, som 

verksamhetsplan för det närmaste verksamhetsåret. 

15. Fastställande av medlemsavgift & budget för det kommande verksamhetsåret 

      Bilaga 9, 5 

Styrelsens förslag till medlemsavgifter och budget föredras av vice kårordförande Filip 

Landenius.  
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Mötets ordförande Carl Bjelksjö avviker mötet och val gällande en ny mötesordförande 

utlyses. 

 

Stämman beslutar att välja Rebecka Ingram till mötets andra ordförande. 

 

Mötet ajourneras för teknisk paus mellan klockan 15:34 och 15:45. 

 

Tilläggsyrkande Fredrik Jonsson: att ta bort ”Utmanare aktiv på annan avdelning” i styrelsens 

förslag till medlemsavgifter.  

 

Stämman beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

 

Tilläggsyrkande Alban Kjellgren Axlund: att förtydliga praxis genom att tillägga skrivelsen 

”Styrelsen får fatta beslut om annan medlemsavgift i enstaka fall” till styrelsens förslag. 

 

Stämman beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

 

Tilläggsyrkande Kjell ”Limpan” Lindberg: Samtliga scouter ska betala samma avgift, 1000kr/år 

och formuleringen Bredäng och Vasastan tas bort. Tilläggsyrkandet dras tillbaka.  

 

Stämman beslutar att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsår 2017/2018 till 

nedanstående: 

Typ Avgift (kr) 

Scout i Vasastan * 1000 

Scout i Vasastan m syskon * 800 

Scout i Bredäng * 400 

Ledare eller assistent * 400 

GVB som andrakår 100 

Endast medlem i GVB 200 

Nya medlemmar ”Prova-på-avgift”, första terminen 100 

  

* inkl avgift till SSD och Scouterna  

Styrelsen får fatta beslut om annan medlemsavgift i enstaka fall 

 

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår 

2017/2018.  

 

Valberedningen föredrar sitt förslag till funktionärer i kåren. 

Mötet ajourneras för fikapaus mellan klockan 16:54 och 17:32. 

 

16. Val av kårordförande och vice kårordförande 

Stämman beslutar att välja Patrik ”Moberg” Anelli till ordförande. 

Stämman beslutar att välja Serhat Aktay samt Oskar Knaust till vice kårordförande. 
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17. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 

Valberedningen föredrar sitt förslag till ledamöter i kårstyrelsen. I förslaget saknar 

Waingunga en representant i kårstyrelsen.  

Stämman beslutar att, i klump, välja följande som ledamöter i kårstyrelsen: 

 Agnieszka Wrzalik  

 Peter Gustafsson 

 Robin Engström  

 Simon Ström 

 Valdemar Mansfeld 

 Alban Kjellgren Axlund 

 Vanesa Gracia Sanchez 

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Stämman beslutar att välja Karl-Erik Berntsson och Claes Modess som revisorer samt Mikael 

Johansson som revisorssuppleant. 

19. Behandling av på distriktsstämman förekommande ärenden 

Kallelsen till distriktsstämman har inte erhållits. Det finns idag inga tillgängliga handlingar till 

distriktsstämman varpå frågan inte kan behandlas.  

Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att behandla ärendena då dessa finns tillgängliga. 

20. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman samt suppleanter 

Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att välja delegater samt suppleanter till 

distriktsstämman. 

21. Val av avdelningsledare 

Stämman beslutar att, i klump, välja följande som avdelningsledare: 

 Al Stingarna   Peter Gustafsson 

 Al Snabbfötterna  Robin Engström 

 tf Al Gnagarna   Vanesa Gracia Sanchez 

 Al Skogsmännen   Valdemar Mansfeld 

 tf Al Kvart i Gustaf  Vanesa Gracia Sanchez 

Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att utse en avdelningsledare för Waingunga. 

22. Val av valberedning 

Stämman beslutar att välja Simon Ström, Viktor Insulander och Sofia Lindberg till 

valberedning med Simon Ström som sammankallande. 

23. Övrig information 

Agnieszka Wrzalik – planeringshelg: Infaller nästa helg, 18 - 20 augusti, på Pettersberg. 

Anmälan lämnas till AU med information om matallergier. Bokning av Pettersberg för 

höstterminen sker på lördagen klockan 14. Konstituerande KS-möte hålls under helgen. 

Åsa Jonsson – utbildning  

Trygga Möten: en viktig kurs att genomföra som är tänkt att medvetandegöra oss för 

vad barn och ungdomar kan råka ut för. Den finns som webkurs och det är bra om man 
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hjälper varandra att genomföra kursen. Av ledarna på valberedningens förslag finns 

flera personer som inte har gått utbildningen. 

Leda scouting – en bra kurs att gå för att byta synsätt, från att vara en del av gruppen 

till att leda gruppen 

 Leda avdelning – en relevant kurs att gå om man är Al, även om man har en äldre 

 utbildning såsom ALU eller Ledarutbildning Scout. 

Ovanstående utbildningar bekostas av kåren. Om ni har frågor gällande utbildningar, tveka 

inte att kontakta Åsa. 

Simon Ström – Scouternas Natt: Den 23 – 24 september går tävlingen Scouternas Natt av 

stapeln. Simon letar efter deltagare till laget GVB All Star (just nu finns tre deltagare). Laget 

kanske blir utmanade av laget GVB Dream Team? 

24. Kårstämman avslutas 

Stämman avslutas klockan 18:02 av mötesordföranden och avslutas traditionsenligt med ett 

kårrop lett av kårsekreteraren. 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Carl Bjelksjö Rebecka Ingram 

Ordförande Ordförande 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Agnieszka Wrzalik Alban Kjellgren Axlund 

Sekreterare Justerare 

 

 

 

____________________________ 

Sofia Lindberg 

Justerare 


