
Scoutkåren Vikingen, Ekeby sida 1cs) 

Årsmötesprotokoll 2 mars 2014 

Plats: Scoutlokalen Parkgatan 1, Ekeby 

§ 1 MÖTET ÖPPNAS 

Kårordförande Ole S. Hansen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 UPPRÄTTANDE AV NÄRVAROFÖRTECKNING 

Monica Andersson 
Rolf Andersson 
Anki Folke 
Didrik Folke 
Lars Folke 
Thea Folke 
Felix Hjälte 
Ole S. Hansen 
Cecilia Holmblad 
Christer Ipsonius 
William Ipsonius 
Julian Ipsonius 
Matilda Jönsson 
Linnea Lundström 

Årsmötet beslöt 

Kristina Jönsson 
Lennart Jönsson 
Ingemar Persson 
Linnea Wegner 
Linus Wegner 
Viktor Wegner 
Susanne Wegner 

att fastställa röstlängden enligt ovan. 

§3 FASTSTÄLLANDE ATT MÖTET ÄR BEHÖRIGEN UTLYST 

Kallelse har gått ut via E-post och via anslag på Scoutlokalen minst 14 dagar före 
årsmötet. 

Årsmötet beslöt 
att alla hade blivit behörigen kallade. 

§ 4 V AL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 

Valberedningen föredrog sitt förslag till mötesfunktionärer. 

Årsmötet beslöt 
att till mötesordförande välja Rolf Andersson 
att till mötessekreterare välja Christer Ipsonius 

Rolf tackade för förtroendet och övertog ordförandeklubban. t 
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§ 5 V AL AVTVÅ JUSTERINGSMÄN 

Årsmötet beslöt 
att till justeringsmän välja Lars Folke och Kristina Jönsson 

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Årsmötet beslöt 
att fastställa kårstyrelsens förslag till föredragningslista 

§7 BEHANDLING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Verksamhetsberättelsen för Scoutkåren Vikingens 70:e verksamhetsår föredrogs av 
styrelsen. Mötesordförande Rolf Andersson läste upp slutordet. 

Årsmötet beslöt 
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

§ 8 BEHANDLING AV EKONOMISK RAPPORT, BALANSRÄKNING OCH 
REVISIONSBERÄTTELSE. 

Kårkassör Cecilia Holmblad redogjorde för kårens ekonomi och förklarade valda 
punkter i resultat- samt balansräkningen. 

Mötesordförande läste upp revisionsberättelsen. 

Årsmötet beslöt 
att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

§ 9 FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNING OCH BESLUT OM 
ANSVARSFRIHET 

På revisorernas förslag 

beslöt årsmötet 
att fastställa balansräkningen till 217 824, 77 kr samt 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 ·t 
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§ 10 KÅRSTYRELSENS FÖRSLAG. 

Kårstyrelsen föredrog sina olika förslag samt besvarade frågor. 

A) Arvoden och ersättningar 

Årsmötet beslöt i enlighet med kårstyrelsens förslag 

att bilersättning utgår med den av skattemyndigheten fastställda skattefria 
bilersättningen, för närvarande ( 140220) 1,85 kr/km för resa för kårens räkning 

att vid resa för kårens räkning med andra färdmedel än bil utgår ersättning med 
verifierade kostnader t.ex. tåg- eller bussbiljett. 

B) Medlemsavgifter 

Årsmötet beslöt i enlighet med kårstyrelsens förslag 

att medlemsavgiften för 2014 fastställs till 425 kr 
att förhöstterminen 2014 fastställs avgiften till 300 kr 
att medlemsavgiften gällande aktiva avdelningsledare samt kårstyrelsen för 2014 

fastställs till 125 kr 
. att medlemsavgiften för 2015 preliminärt fastställs till 425 kr 
att förhöstterminen 2015 preliminärt fastställs avgiften till 300 kr 
att medlemsavgiften gällande aktiva avdelningsledare samt kårstyrelsen för 2015 

preliminärt fastställs till 125 kr 

C) Subventioneringar av deltagaravgifter 

Årsmötet beslöt i enlighet med kårstyrelsens förslag 

att kåren subventionerar deltagaravgifterna för de ledare som deltar i arrangemang 
där de fungerar först och främst som avdelningsledare 

att subventionens storlek beror på kårens ekonomi vid vaije arrangemang 
att detta gäller vårläger, sommarläger samt övernattningar och hajker med (7 

avdelningen ~ 
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D) Arrangemangsplan. 

Årsmötet beslöt i enlighet med kårstyrelsens förslag 

att som tilläggs till kårstyrelsens förslag upplysa om att vål1eminsavslutning hålls 
lördagen 7 juni på Kårövernattningen i Sonnarp. 

att Äventyrshelgen för äventyrare/utmanare har namnet "Lost in Skåne" 

att fastställa arrangemangsplanen 

E) Budget 

Årsmötet beslöt i enlighet med kårstyrelsens förslag 

att kårstyrelsens förslag korrigeras med posten "vinst I 920kr" 
att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2014 omslutande 143 100 kr 

F) Brottsregisterutdrag för ledare 

Årsmötet beslöt i enlighet med kårstyrelsens förslag 

. att uppmana alla gamla och nya ledare i scoutkåren Vikingen att genomföra 
webbkursen "Trygga Möten" samt 

att uppmana alla gamla och nya ledare i scoutkåren Vikingen att lämna in utdrag från 
belastningsregistret. 

att kårstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en rutin för hantering av utdrag från 
be lastningsre gi stret 

§ 11 V AL AV KÅRSTYRELSE 

Årsmötet tog del av valberedningens förslag. 

Å-rsmötet beslöt 
att fastställa antalet i kårstyrelsen till sju och ingen suppleant 
att välja Ole S. Hansen såsom kårordförande, omval I år 
att välja Thea Folke såsom vice kårordförande, omval 1 år 
att välja Lars Folke såsom ledamot, omval 2 år 
att välja Monica Andersson såsom ledamot, omval 2 år 
att välja Linus Wegner såsom ledamot, nyval 2 år 

Noterades att sedan årsmötet 2013 kvarstår följande I år: 

Kassör Cecilia Halmblad L 
Sekreterare Christer lpsonius . 
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§ 12 V AL AV MATERIALFÖRV ALTARE OCH VALBEREDNING 

Valberedningen föredrog sitt förslag till materialförvaltare och valberedning 

beslöt årsmötet 
att uppdra åt kårstyrelsen att utse kårens materialförvaltare. 
att till valberedning välja Anki Folke och Rolf Andersson 

§13 V AL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT 

På valberedningens förslag 

beslöt årsmötet 
att till revisor välja Jens Olsson, omval 2 år, samt 
att till revisorsuppleant välja Rolf Andersson, nyval på 1 år 

Noterades att sedan årsmötet 2013 kvarstår Anders Liljewall såsom revisor. 

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR 

·Konstaterades att det inte förelåg några i förväg anmälda övriga frågor, varför 
mötesordförande övergick till nästa mötespunkt. 

§ 15 FASTSTÄLLANDE AV TID OCH PLATS FÖR NÄSTA ÅRSMÖTE 

Årsmötet beslöt 
att nästa årsmöte för kåren avhålles den 1mars2015 kl 15.00 på Scoutlokalen 

Parkgatan I, Ekeby. l 
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§ 16 ÅRSMÖTET AVSLUTADES 

Mötesordförande tackade för ett väl genomfört årsmöte och överlämnade klubban till 
den omvalda/nyvalda kårordföranden . 

Framfördes ett varmt tack för de goda fastlagsbullar med tillhörande dryck. 

Kårordförande Ole S. Hansen avtackade Patrik Wegner och Felix Hjälte som avgick 
ur kårstyrelsen. 

Med dessa ord förklarades 2014 års årsmöte för avslutat. 

Vid protokollet Mötesordförande 

R~~y a1rw0>~ 
Christer lpsonius 

Justeringsman Justeringsman 

A~" Lar~e ~----::. Kristina Jönsson 
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