
Till kårstämman 2017, Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng 

 

Kommentarer till Resultaträkningen 

Avdelningarna 

Alla avdelningar använder inte fullt avdelningsbidrag. 

Bredängsvägen 

I linje med budget. 

Evenemang 

Hamburgerköket på Scouternas Höstdag blev dyrare än beräknat och tävlingsavgifterna lägre än 

budgeterat vilket innebär att Evenemang som helhet ligger i linje med budget.  

gvb.nu 

Ingen hyra från Stockholm Scoutdistrikt har fakturerats vilket betyder att detta område inte har 

några intäkter. Driftskostnaderna blev lägre än budgeterat. 

Ledare 

Under verksamhetsåret har ett antal sociala aktiviteter för ledare genomförts, där kåren bjudit på 

mat. Detta har gjort att området kostat mer än budgeterat. 

Läger 

Här avses endast upptäckar- och äventyrarlägret på Brittmäss sommaren 2016. Lägret hade ett 

bättre deltagarantal än budgeterat och höll en mycket låg kostnadsnivå, vilket leder till ett överskott. 

Pettersberg 

År El 
Sopor, 
Latrin Underhåll Övrigt 

Extern 
uthyrning 

Intern 
uthyrning Totalsumma 

10-11 -59 494 -5 516 -9 220 13 741 47 940 14 955 2 406 

11-12 -37 684 -4 283 -21 699 0 65 065 8 740 10 139 

12-13 -33 730 -6 131 -17 475  44 740 33 954 21 359 

13-14 -29 784 -6 733 -53 944  58 010 16 496 -15 955 

14-15 -32 635 -7 714 -15 666  68 480 10 605 23 069 

15-16 -38 436 -7 947 -17 182 -1 000 87 507 20 370 43 312 

16-17 -36 988 -8 026 -52 000  117 885  20 871 

 

Pettersberg har under året slagit rekord i hyresintäkter. Tyvärr finns ingen uppdelning i interna och 

externa hyresintäkter. Under året har köksutrustningen kompletterats samt en del inköp av 

elmaterial gjorts. 

Rehnsgatan 

Så väl hyra som abonnemang för telefon och internet ökar kontinuerligt. När det gäller underhåll har 

målning skett av vissa väggytor och ytterdörren har fått en ny dörrstängare.  

Scouter 



Den inrapporterade närvaron från respektive avdelning har varit mycket lägre än tidigare. Om det 

beror på faktiskt lägre närvaro eller dålig rapporteringsdisciplin framgår inte. Oavsett leder detta till 

att Medlemsaktivitetsbidraget blir lägre. När det gäller antal medlemmar ligger nivån så gott som 

stilla, vilket gör att medlemsavgiftsintäkterna når budget. Tyvärr har statsbidraget som helhet sjunkit, 

vilket även påverkar kåren.  

Utbildning 

Utbildning hamnar en bit under budget på grund av lägre utbildningsbidrag än budgeterat. 

Övrigt 

Även i år har kåren fått ett mycket generöst bidrag från Gustav Vasa församling på 25 000 kr. Ett stort 

tack även till kårens supporters. Ränteintäkten är betydligt lägre än budgeterat. 

Försäkringskostnaden är högre än budgeterat vilket beror på att försäkringsbolaget bytt 

faktureringscykel och nu fakturerar kalenderårsvis.  

 

Noter till Balansräkningen 

1380 Övr kortfristiga fordringar 

Förskott till ledare    1 349,61 kr (reglerades i juli 2017) 

Ej inbetalt överskott från spårarläger på Vässarö 2015 1 424,50 kr 

1790 Övriga interimsfordringar 

Förbetald lägeravgift för spårarläger på Vässarö 2017 9 000 kr  

Ej utbetalt utbildningsbidrag   3 750 kr (reglerades i juni 2017) 

Ej inbetalda prova på-avgifter  1 800 kr (reglerades i juli 2017) 

2420 Uppdrag Pettersberg 

Ränta    1 749,11 kr 

2890 Övr kortfri skulder 

Minnesgåva Ulla-Britt Lindberg   2 500 kr 

Läger 2017     40 400 kr 

Fondering för surrningsstänger   15 000 kr 

Övrigt     700 kr 

2891 Lägerbidragfond 

Pettersberg     0 kr 

Ej Pettersberg    6 335 kr 

2900 Upplupna kostnader 

Utläggsredovisningar som ej hunnit betalas ut. 



Förslag till resultatdisponering, Kårstämma 2017 

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng, ej fastställt av styrelsen 
 

   

Resultat 22 924,00 
 

   

Klädfond -4 300,00 
 

Ränta Konstklubb -42,80 
 

Ränta Uppdrag Pettersberg -851,91 
 

Driftfond Pettersberg -20 967,00 
 

   

Till balanserad vinst/förlust -3 237,71 
 

 


