
Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng 

 

Kommentarer till Resultaträkningen 

Bredängsvägen 

Hyran har stigit och hyresbidraget nådde inte upp till budget. 

Evenemang 

Tävlingsavgifterna blev aningens högre än budgeterat.  

Gnagarna 

Ej använt fullt avdelningsbidrag 

gvb.nu 

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

några intäkter. Driftskostnaderna blev lägre än budgeterat. 

Höstdagen17 

Aningens högre kostnader än intäkter. 

Ledare 

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

mat, samt att kåren har visat stor uppskattning för sina ledare på andra sätt. Detta har gjort att 

området kostat mer än budgeterat. Noterbart är dock att medlemsavgifterna från ledare är högre än 

budgeterat. 

Läger17 Spårare 

Ett visst överskott. 

Läger17 Upptäckare Äventyrare 

På grund av få ledare behövde lägret sent under våren 2017 byta inriktning och förläggas på Vässarö. 

Detta gjorde att lägret blev aningens dyrare än tänkt och skapade en mindre förlust. 

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 

17-18 -42 343 -15 175 -63 350 -10 805 123 760 12 820 4 907 

 



Pettersberg har under året återigen slagit rekord i hyresintäkter. Dock ökar så väl elkostnader som 

kostnader för sopor/latrin. Under Övrigt ingår kostnader för telefon och försäkring. 

Rehnsgatan 

Hyran har stigit och hyresbidraget nådde inte upp till budget. 

Scouter 

Den höjning av medlemsavgift som skett har gett effekt, samtidigt som kommunen har höjt 

medlemsaktivitetsbidraget. Sensus-bidraget och statsbidraget nådde inte riktigt upp till budget.  

Skogsmännen 

I linje med budget 

Snabbfötterna 

I linje med budget 

Stingarna 

Har ej använt hela avdelningsbidraget 

Utmanarnas tågluff 17 

Nollresultat för kåren. 

Utbildning 

Lägre kostnader än budgeterat. 

Utmanare 

I linje med budget 

Waingunga 

Har ej använt hela avdelningsbidraget. 

Övrigt 

Kåren har i år tyvärr inte fått något bidrag från Gustav Vasa församling. Eventuellt beror det på en 

administrativ fördröjning och eventuellt kan vi hoppas på att bidraget betalas ut under hösten 2018. 

Kåren vill rikta ett stort tack till våra supportrar som generöst stöttar kåren ekonomiskt. 

Ränteintäkter är lägre än någonsin.  

Avdelningarna 

Här fanns en budgetpost för avdelningsbidrag för två avdelningar som inte existerat under året. 

 

Noter till Balansräkningen 

1921 Plusgiro 80 55 58-4 

Detta plusgiro-konto avslutades under året. 



1380 Övr kortfristiga fordringar 

Förskott till ledare    1 365,50 kr 

2420 Uppdrag Pettersberg 

Ränta    851,91 kr 

2890 Övr kortfristiga skulder 

Minnesgåva Ulla-Britt Lindberg   2 500 kr 

Läger 2018    32 700 kr 

Fondering för surrningsstänger   15 000 kr 

Förskott från St Göranstiftelsen  60 000 kr 

2891 Lägerbidragfond 

Pettersberg     6 195 kr 

2900 Upplupna kostnader 

Utläggsredovisningar som ej hunnit betalas ut. 

 


