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Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredängs kårstämma 2018 
Mötesdatum: 2018-08-12 Mötestid: 14:00  

Plats: Gustav Vasa församlingssal, Västmannagatan 63 

Närvarande under mötet:     Bilaga 1+2  

Patrik Anelli 

Agnieszka Wrzalik 

Oskar Knaust 

Alban Kjellgren Axlund 

Lars-Olof Sandberg 

Rebecka Insulander 

Karl-Erik ”Lillen” Berndtsson avvek vid punkt 13 

Erik Frykholm 

Micke Johansson 

Fredrik Jonsson 

Åsa Jonsson 

Simon Ström 

Claes Modess 

Robin Engström 

Jubilee Priar avvek vid punkt 15 

Konstantin Josefsson 

Valdemar Mansfeld 

Limpan 

Sofia Lindberg avvek vid punkt 15 

Viktor Insulander 

Elsa Jackson-Ward 

Dina Lagerman 

Lärka Nordberg 

Peter Gustafsson 

Simon Ström 

Valdemar Mansfeld 

Elsa Jackson-Ward 

Alban Kjellgren Axlund 

 

1. Kårstämman öppnas 

Hederskårordförande Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg öppnar stämman klockan 14.05. 

Hederskårordförande berättar kort om en ledare som lämnat oss, Olle Salomon, och 

informerar om att en runa finns på hemsidan.  

Hederskårordförande talar även kort om året som gått. Ett år han upplever har varit bra med 

en driven ordförande och med avdelningar som fungerar mycket bra. Det finns självklart 

mycket att arbeta vidare med, speciellt i medlemsantal och ledarantal. 

2. Genomgång av mötesteknik 

Kårutbildare Åsa Jonsson går igenom hur en stämma fungerar samt mötesteknik och 

uppmanar till att hålla en god stämning samt att ställa frågor till mötesordförande under 

mötet om ytterligare frågor uppkommer. 

3. Val av ordförande för mötet  

Stämman beslutar att välja Fredrik Jonsson till mötets ordförande. 
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4. Val av sekreterare för mötet 

Stämman beslutar att välja Agnieszka Wrzalik till mötets sekreterare. 

5. Justering av röstlängd 

Alla närvarande vid början av mötet, 24 personer, har rösträtt. 

Stämman beslutar att justera röstlängden vid behov.  

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 21 juli) samt brev (den 21 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. 

Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan. 

10. Föredragning av 

a) verksamhetsberättelsen     Bilaga 4 

Verksamhetsberättelsen föredras av kårordförande Patrik Anelli. 

b) resultaträkningen och balansräkningen   Bilaga 5, 6, 7 

Resultaträkningen och balansräkningen föredras av kårkassör Peter Gustafsson. Noter till 

dessa finns.  

c) revisionsberättelsen     Bilaga 8 

Revisor Claes Modess berättar om arbetet som utförts, om revisorers generella uppgift samt 

sin bakgrund i scoutkåren.  

Revisorer granskar förvaltning, verksamhet och ekonomi. Det mesta i kåren sköts väldigt bra. 

Det som är oroande, och har varit ett tag, är kårens ledarresurser och därigenom scoutantal.  

Årets resultat har ett underskott och det innebär att vi inte har nått den satta budgeten. 

Detta är dock av marginell vikt om det sker sällan då kåren har en viss förmögenhet att röra 

sig med.  

Kårkassör Peter Gustafsson har hållit en väldigt god ordning i det ekonomiska arbetet – en 

stor eloge lämnas till honom. 

Claes Modess läser upp revisionsberättelsen. 
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11. Balansräkning och ansvarsfrihet 

a) fastställande av balansräkningen 

Kårkassör Peter Gustafsson förtydligar vissa punkter i 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. 

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

balansräkningen      Bilaga 9 

 Årets resultat uppgår till – 14 981,39kr. Utöver detta föreslår styrelsen att vissa fonderingar 

görs. 

Förslag till resultatdisposition  

Resultat för 2017 – 2018  – 14 981,39kr 

Klädfond – 3 700,00 

Ränta Konstklubb – 37,13 

Ränta Uppdrag Pettersberg – 738,97 

Driftfond Pettersberg – 4 907,00 

Jubileumsfond  – 2 000 

Till balanserad vinst/förlust – 26 364,49 

 

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. 

 

Valberedningen föredrar sitt förslag till funktionärer i kåren. 

Mötet ajourneras för fikapaus mellan klockan 15:14 och 15:47. 

 

14. Fastställande av verksamhetsplan för det närmaste verksamhetsåret  Bilaga 10 

Dokumentet Verksamhetsplan 2018/2019 föredras av vice kårordförande Oskar Knaust. 

Tilläggsyrkande styrelsen: Under Kartan, stående punkter, utbildning: Byta namn på 

utbildningar till korrekta, ”patrulledarutbildningar” till ”Leda patrull”, ”Ledarutbildning BAS” 

till ”Leda scouting” samt ”Ledarutbildning SCOUT” till ”Leda avdelning”. 

Stämman beslutar att bifalla det redaktionella tilläggsyrkandet. 

 

Tilläggsyrkande Simon Ström: Under Kartan, tidsatta punkter, Kårarr: ”Kårläger Ånhammar 

sommar 2019 (GVB 95år)” ändra till ”Kårläger Ånhammar (GVB 100år)” samt måldatum till 

verksamhetsåret 24/25. 

Stämman beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.  
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Tilläggsyrkande Claes Modess: Tillägg under Kartan, tidsatta punkter, Pettersberg: ”Upprätta 

underhålls- och förnyelseplan (30 – 50 år) för Pettersberg” med måldatum verksamhetsåret 

18/19.  

Stämman beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

 

Tilläggsyrkande Alban Axlund Kjellgren: Under Kartan, tidsatta punkter, Kårarr: Ta bort 

platsen Observatorielunden i ”Genomföra event i augusti/september i Observatorielunden i 

syfte att visa att det finns scouting i Vasastan.” 

Stämman beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

 

Tilläggsyrkande Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg: Tillägg under Kartan, stående punkter, 

Utbildning: ”Alla scouter ska erbjudas att genomgå Vandrarnas hajk i anslutning till avslutad 

äventyrartid.”  

Stämman beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

 

Tilläggsyrkande Simon Ström: Under Aktiviteter, Vecka: Ändra tid för aktivitet Stingarna till 

torsdag samt ändra tid för aktivitet Rovfåglarna till tisdag. 

Stämman beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

 

Tilläggsyrkande Patrik Anelli: Under Kartan, tidsatta punkter, Kårarr: Ändra ”Kårläger på 

Ånhammar sommar 2019 (GVB 95år)” med måldatum verksamhetsåret 18/19 till ”Kårläger 

på sommaren (GVB 95 år)” med måldatum verksamhetsåret 19/20. 

Stämman beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

 

Tilläggsyrkande Åsa Jonsson: Under Kartan, Stående punkter, Föräldrar: Ta bort aktiviteten 

alternativt tidsätta ”Aktiv stödorganisation bestående av föräldrar inom kåren”.  

Motyrkande Limpan – Bibehålla ursprungstext. Tilläggsyrkandet dras tillbaka av yrkanden. 

 

Stämman beslutar att anta Verksamhetsplan 2018/2019, med de bifallna ändringarna, som 

verksamhetsplan för innevarande verksamhetsåret. 

 

15. Fastställande av medlemsavgift & budget för det kommande verksamhetsåret 

      Bilaga 9, 11 

Styrelsens förslag till medlemsavgifter och budget föredras av kårkassör Peter Gustafsson. 

Tilläggsyrkande Lärka Nordberg: Att medlemsavgiften för ledare tas bort. Tilläggsyrkandet 

dras tillbaka av yrkanden men styrelsen tar med intentionen inför arbete med nästa års 

budget. 

Tilläggsyrkande Alban Kjellgren Axlund: I budgeten, höja intäkterna för Rehnsgatan från 

2 500 kr till 7500 kr. 

Stämman beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

 

Tilläggsyrkande Alban Kjellgren Axlund: I budgeten, öka utbildningsposten med 5 000kr från 

30 000 kr till 35 000kr 

Stämman beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 
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Tilläggsyrkande Viktor Insulander: Att roverlaget Betongen erhåller avdelningsbidrag. 

Stämman beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

 

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag till budget, med de bifallna ändringarna, som 

budget för innevarande verksamhetsår 2018/2019.  

 

Stämman beslutar att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsår 2018/2019 till 

nedanstående: 

Typ Avgift (kr) 

Scout på Rehnsgatan * 1000 

Scout i Bredäng * 400 

Ledare, assistent, vuxen * 400 

GVB som andrakår 100 

Endast medlem i GVB 200 

Prova-på-avgift, första terminen 100 

  

* inkl avgift till SSD och Scouterna  

 

16. Val av kårordförande och vice kårordförande 

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

Stämman beslutar att välja Oskar Knaust, Mikael Johansson samt Carl Hamberg till vice 

kårordförande. 

17. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 

Valberedningen föredrar sitt förslag till ledamöter i kårstyrelsen.  

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

 Agnieszka Wrzalik, kårsekreterare 

 Peter Gustafsson, kårkassör 

 Simon Ström 

 Robin Engström 

 Alban Kjellgren Axlund 

 Rebecka Insulander 

 Elsa Jackson-Ward 

 Konstantin Josefsson 

 Harald Tydén 

 Vanesa Gracia Sanchez 

 Erik Frykholm 

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Stämman beslutar att välja Claes Modess och Göran Lyman som revisorer samt Angelica 

Nordh som revisorssuppleant. 
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19. Behandling av på distriktsstämman förekommande ärenden 

Kallelsen till distriktsstämman har erhållits och infaller 12-14 oktober på Vässarö. Motioner 

skall lämnas in senast den 15 september. 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 scoutkårens ombud till Scouternas stämma samt suppleanter 

Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att välja ombud samt suppleanter till Scouternas 

stämma. 

22. Val av avdelningsledare 

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

 Al Stingarna   Peter Gustafsson 

 tf Al Waingunga  Alban Kjellgren Axlund  

 Al Snabbfötterna  Robin Engström 

 tf Al Gnagarna   Vanesa Gracia Sanchez 

 Al Rovfåglarna   Simon Ström 

 tf Al Skogsmännen   Lärka Nordberg 

 tf Al Kvart i Gustaf  Vanesa Gracia Sanchez  

 tf Al Betongen   Viktor Insulander 

Tilläggsyrkande Limpan: Kårstämman delegerar åt kårstyrelsen att konvertera tillförordnade 

avdelningsledare till avdelningsledare då erforderliga rekvisit (kårens krav på 

avdelningsledare) är uppfyllda.  

Stämman beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

23. Val av valberedning 

Stämman beslutar att välja Simon Ström, Viktor Insulander, Sofia Lindberg samt Elsa 

Jackson-Ward till valberedning med Simon Ström som sammankallande. 

24. Övrig information 

Åsa Jonsson – Utbildning – Det finns ett antal kurser som är mycket bra att gå och utnyttja i 

sitt ledarskap.  

Kursen Leda scouting är en bra första kurs att genomföra efter E-kurs. Den riktar sig 

framförallt till de som nyligen har börjat på en avdelning. Kursen Leda avdelning riktar sig till 

dem som vill ta ett större ansvar på avdelningen på sikt. Den finns i olika varianter, veckolång 

på Vässarö men även två- och tre-delad. Kursen Ditt personliga ledarskap är en processkurs 

om hur man arbetar med att utveckla sig själv som ledare och riktar sig mot nya såväl som 

äldre ledare. Till er som har äldre utbildningar, det är väldigt bra att gå de nya kurserna för 

att uppdatera sig och få ny inspiration. Maila kårutbildaren på kul@gvb.nu om ni är 

intresserade. 
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Det finns även en kurs, Trygga möten, som är obligatorisk att gå om man har en post inom 

kåren. Till er som har blivit valda till poster inom kåren – gå Trygga Möten och skicka in 

intyget till kårutbildaren. 

Agnieszka Wrzalik – planeringshelg: Infaller nästa helg, 17 - 19 augusti och genomförs på 

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

Pettersberg för höstterminen sker på lördagen klockan 13:30. 

Patrik Anelli – KS: Vi samlas om 10 minuter medan övriga städar och iordningställer lokalen.  

25. Kårstämman avslutas 

Stämman avslutas klockan 17:32 av mötesordföranden och avslutas traditionsenligt med ett 

kårrop lett av kårordförande. 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Fredrik Jonsson Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Alban Kjellgren Axlund Sofia Lindberg 

Justerare Justerare 

 


