
Nykterhetsrörelsens          Stora Levene Scoutkår 
Scoutförbund  - NSF             2015-02-22 

   Årsmöte   
       §§  1 -  17 
                   1(6) 

 
Karl-Olof Andersson, Sigbritt Andersson, Cecilia Hemming, Anneli 
Fredriksson, Susanne Andersson, Angelica Haraldsson, Anders 
Lundström, Håkan Björkälv, Efraim Pettersson, Mija Gustafsson, Ebba 
Abelsson, Elin Abelsson, Helena Lundholm, Simon Thorsell, Casper 
Lundström, Jesper Ekblad samt Malin Elvfersson från och med § 11. 

 
Närvarande 

 

Ordförande, Sigbritt Andersson, hälsade alla välkomna och förklarade 
sedan mötet öppnat.  

§ 1 
Årsmötets öppnande  

 

Årsmötet beslöt 

att  fastslå röstlängden till en röst per närvarande, d.v.s. 16 st. 

§ 2 
Röstberättigade medlemmar  
 

 

Årsmötet beslöt 

att  fastställa att årsmötet var behörigen utlyst 

§ 2 
Årsmötets utlysning  

 

Årsmötet beslöt  

att  välja följande presidium till årsmötet: 

 Ordförande: Anneli Fredriksson 

 Sekreterare: Cecilia Hemming 

§ 4 
Ordförande och Sekreterare till 
årsmötet 
 

 

Årsmötet beslöt  

att  välja följande justerare av årsmötesprotokollet:  

 Anders Lundström  

 Håkan Björkälv 

§ 5 
Justerare till 
årsmötesprotokollet 

 

Årsmötet beslöt  

att  välja Cecilia Hemming till referent 

§ 6 
Val av referent 

 

Årsmötet beslöt  

att  godkänna föredragningslistan. 

§ 7 
Föredragningslista 
 

 

Kårens verksamhetsberättelse för 2015 lästes upp punkt för punkt. Anneli 
Fredriksson läste också upp kårstyrelsens slutord.  

Årsmötet beslöt  

att  efter rättning av ledarinsatser under punkten Ledarskap lägga 
 verksamhetsberättelsen för 2014 till handlingarna. 

§ 7 
Verksamhetsberättelse  
och ekonomiska rapporter 



 

Kårkassören Karl-Olof Andersson föredrog den ekonomiska rapporten. 
Behållning 2014-12-31 var SEK 318 812,32 

Årsmötet beslöt  

att  godkänna rapporten.  

§ 8 
Ekonomisk rapport  
 

 

Helena Lundholm föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna föreslog 
årsmötet besluta att bevilja kårstyrelsen ansvarsfrihet. 

§ 9 
Revisionsberättelse 
 

 

Årsmötet beslöt  

att  bevilja kårstyrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat. 

§ 10 
Ansvarsfrihet 

 

Inga motioner har kommit in. 

§ 11 
Inkomna motioner 

 

Malin anslöt till årsmötet och röstlängden justerades till 17 st. 

1) Sibban föredrog en bakgrundsbeskrivning samt styrelsens 
 förslag till ny arbetsfördelning i scoutgården. 

Årsmötet beslöt  

att  anta styrelsens förslag med tillägget ”samt punkterna ovan”, 
 som sista punkt i andra stycket i dokumentet ”STÄDANSVAR 
 SCOUTGÅRDEN 2015”. 

 

2) Arbetsplanen lästes igenom och diskuterades. I Arbetsplanens 
ingress, 1.a stycket sista raden: ”I scoutkåren är vi självsäkra, 
aktivt sökande…” vållade ordet ”självsäkra” diskussion. Efter 
begärd votering med handuppräckning befanns 4 rösta för en 
ändring av texten medan 12 ville behålla texten från det 
ursprungliga förslaget och en avstod från röstning. Årsmötet 
föreslog dessutom följande ändringar och tillägg till arbetsplanen:  

- under rubriken Medlemsutveckling: stryka de två sista orden 
”och ledare” i den 1a meningen ”Kåren ska ha verksamhet 
för…”. 

- under rubriken Ledarskap: stryka orden ”den lille” i första 
styckets sista mening samt ändra den 4e punktens text till: 
”Uppmuntra ledare och utmanare att delta i scoutaktiviteter i 
och utanför kåren”. 

- under rubriken Program och verksamhet: ändra den 5e 
punkten till: ”Erbjuda alla våra scouter en häftig 
lägerupplevelse, under vecka 27, i Lysestrand. 

- under rubriken Utbildning: ändra den 5e punkten till: ”Anordna 
kurs i mötesteknik, ansvarstagande m.m. i kåren”. 

- under rubriken Stolt scout: flytta den 1a punkten”Scouterna 
uppmuntras att ha scoutplagg på vid alla scouttillfällen”, så att 

§ 12 
- 1) Arbetsfördelning i 

    Scoutgården 
- 2) Arbetsplan 
- 3) Arrangemangsplan 
- 4) Medlemsavgift 
- 5) Arvoden 
- 6) Reseersättning 
- 7) Traktamente 
- 8) Kursersättning 
- 9) Kårstadgar 
- 10) Hyreskostnader 
- 11) Budget 
- 12) Antal ledamöter i  

      styrelsen 



den istället blir den 4e punkten under samma rubrik. 

Årsmötet beslöt  

att  anta styrelsens förslag till arbetsplan med ovanstående 
 ändringsförslag. 

 

3) Arrangemangsplanen lästes igenom och diskuterades med följande 
ändringar och tillägg: 

- Äggapromenad hålls den 3 april 2015, Elin och Anders är 
ansvariga för arrangemanget. Behållningen går till kårens 
kassa. 

- den 9 maj anordnar köpmannaföreningen i Vara tillsammans 
med Lions en föreningsdag. Levenekårens Batwagrupp 
ansvarar för eventuellt deltagande. 

- Leveneveckan pågår under vecka 21.  

- scoutkårens Vårstädning sker den 21 maj. Styrelsen ansvarar för 
dagen samt bjuder in alla föräldrar och scouter. 

- 14 spårar-, 11 upptäckar- samt 12 äventyrarföräldrar kom på 
föräldramötet. Intresset för sommarens läger var stort. Den 10 
mars är sista anmälningsdag för detta. Alla 9:ondeklassare åker 
som äventyrare.  

- den 24-25 oktober hålls distriktets ”inför FM-möte” i Stora 
Levene, programmet står distriktet för.  

- i oktober arrangeras en pysselkväll på Sika lada i Larv, Sigbritt 
Andersson är ansvarig för inbjudan,  

- ansvariga för årsmötet den 2016-02-21 är Helena Lundholm och 
Susanne Andersson.  

- Jesper Ekblad och Sigbritt Andersson är ansvariga för städdagen 
den 11 oktober 2015 kl. 11.  

- spårar- och upptäckarscouter har gemensam terminsavslutning 
på Sankt Georg.  

- den 15-17 april anordnar Team Baconost 2016-års Utmanarting 
i Stora Levene.  

- den 14 december erbjuds en kurs i mötesteknik.  

- den 5-6 december erbjuds kursen ”Bryggan” (innehållande två 
kursmoment, dels Trygga Möten och dels Leda scouting). 

- den 6-7 februari erbjuds kursen Ledarskapsutbildning. 

-  Ändringar och tillägg till föreslagna arrangemang diskuterades 
och fastslogs enligt bilaga till detta protokoll:  
Arrangemangsplan 2015.  

Årsmötet beslöt  

att  anta styrelsens förslag till Arrangemangsplan 2015 med tillägg 
 och ändringar enligt ovanstående. 

 



4)  

Årsmötet beslöt  

att  fastställa årsavgiften för 2015 och 2016 till: 

  Spårar- upptäckar- och äventyrarscout 210 kr/år 

  Utmanarscout och avdelningsledare 100 kr/år 

  Passiv medlem  150 kr/år 

  Höstterminsavgift nya medlemmar 120 kr 

5)  

Årsmötet beslöt  

att  inga arvoden ska utgå under 2015. 

 

6)  

Årsmötet beslöt  

att  bilersättning efter kårstämmans beslut utgår med 18,50 kr/mil. 

 

7)  

Årsmötet beslöt  

att  traktamentsersättning utgår med kostnadstäckning efter 
 kårstyrelsens beslut. 

 

8)  

Årsmötet beslöt  

att  att kårstyrelsen beslutar om kursersättning ska utgå samt att 
 ersättningen ska rymmas inom budgetramarna. 

 

9)  

Årsmötet beslöt  

att  anta Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds normalstadgar för 
 scoutkår. 

10)  

Årsmötet beslöt  

att  anta styrelsens förslag till hyreskostnader för Scoutgården: 

 Medlemmar, kårer, distrikt  125 kr/gång 

 Övriga uthyrningar  300 kr/gång 

 Bord, max. 3 dygn    20 kr/st 

 Stolar, max. 3 dygn      5 kr/st 

 

 



11)  

Årsmötet beslöt  

att  anta det presenterade budgetförslaget, se bilaga. 
 

12)  

Årsmötet beslöt  

att  styrelsen fram till nästa årsmöte består av 7 ledamöter, varav 2 
 utmanar- alternativt roverscouter.  

 

Årsmötet beslöt 

att  till kårstyrelse välja: 

 Ordförande  Sigbritt Andersson, för 2015 

 V. ordförande  Mija Gustafsson, för 2015 - 2016  

 Kassör  Karl-Olof Andersson, för 2015 - 2016 

 Ledamot Efraim Pettersson, 2015 

 Ledamot Elin Abelsson, 2015  

 Följande poster kvarstår: 

 Sekreterare Cecilia Hemming. 2014 - 2015  

 Ledamot Annelie Fredriksson, 2014 – 2015 
 

Årsmötet beslöt att välja följande personer  

till  Firmatecknare Karl-Olof Andersson 430127-5931 och  

   Cecilia Hemming 610816-6007 var och en  

 för  sig. 
 

Årsmötet beslöt att välja följande personer  
 

till Revisorer   Helena Lundblom  

    Annika Dahlgren 

till Utbildningsledare Sibban Andersson 

till  Medlemsregistrerare Susanne Andersson 

till  Valberedning   Jesper Ekblad 

    Casper Lundström 

till Distriktsårsmötesombud Jesper Ekblad 
    Susanne Andersson,              
    Elin Abelsson, 
    Simon Thorsell 

    och Efraim Pettersson. 

till Ombudsersättare  Sigbritt.Andersson                       
    och Mija Gustafsson. 

§ 13 
Val av  

- Kårstyrelse  
- Firmatecknare 
- Övriga poster 



 

Årsmötet beslöt 

att omedelbart justera § 13. 

§ 14 
Omedelbart justerande 

 

Nästa årsmöte hålls den 21 februari 2016 i Scoutgården 

§ 15 
 

 

Inga övriga frågor behandlades. 

§ 16 
Övriga frågor  
 

 
Ordföranden Anneli Fredriksson tackade och förklarade mötet avslutat. 

§ 17 
Avslut  
 

 
Vid protokollet   Justeringsmän 
 
Cecilia Hemming  Håkan Björkälv            Anders Lundström
                 


