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TIMMERSDALA SCOUTKÅR 

 
Protokoll fört vid Timmersdala scoutkårs årsmöte 
21 april 2021 
 

 

Plats: Utomhus vid scoutstugan, Timmersdala Motionsspår 
 

 

1.  Öppnande och Fastställande av föredragningslista 
  

Ordförande Gunnel Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
Föreslagen föredragningslista godkändes.  
 
Mötet hölls utomhus trots iskallt regn. Vi arbetade i smågrupper (under tak av 
presenningar) under en stor del av mötet och vi satt med stora avstånd då alla var 
samlade. Allt för att minimera smittorisken under den rådande Coronapandemi. 
 
 

2.  Fastställande av antal närvarande medlemmar 
  

Närvarande var 26 röstberättigade medlemmar. 
 
Spårarscout: Wilma Dagernäs, Milly Hultman, Monia Larsson Persson, Nils Lind, 
Tilda Lindholm, Gustav Jarl, Valter Nyström, Stella Hermansson, Lewi Larsson. 
 
Upptäckarscout: Axel Vallendin, Jonathan Weicker, Alva Kyrk, Ellinor Gunnarsson, 
Elliot Sahlberg, Olivia Biörck Markusson. 

 

Äventyrarscout: Theodor Weicker, Elis Söderberg, Thanathip Bumrungphukdee 
(Garfield), Noa Segerkvist, Gustav Dalros. 

 

Utmanarscout: Joel Sjöqvist, Nike Timén Lundell. 
 

Roverscout / Ledare: Markus Almerud 
 

Ledare: Anna-Lena Holm, Ingvar Johansson, Gunnel Johansson. 
 

 

 

3.  Ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna 
  

Kallelsen till årsmötet sändes ut via epost till kårens medlemmar och revisorer  
den 3-6 april. Mötet beslutade att årsmötet var behörigen utlyst. 
 

 

4.  Ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt 
  

26 närvarande medlemmar innebär att årsmötet är beslutsmässigt. 

 

5a. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
  

Ingvar Johansson valdes till ordförande och Gunnel Johansson till sekreterare för 
årsmötet. 
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5b. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare 
  

Mötet valde Nike Timén Lundell och Anna-Lena Holm till protokollsjusterare tillika 
rösträknare. 
 

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse  
  

Verksamhetsberättelsen för år 2020 föredrogs och godkändes av mötet. 
Se bilaga 1 Verksamhetsberättelse. 

 
7.  Styrelsens ekonomiska berättelse 
  

Resultaträkning (Kassarapport) samt Balansräkning för år 2020 föredrogs av 
kassören. 

 

8. Föredragning av revisonsberättelse 
  

Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna. Se bilaga 2. 
 
 

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 
  

Årsmötet beslöt att fastställa resultaträkningen med summa intäkter 97 270,15 kronor 
och summa utgifter -79 189,30 kronor.   
Detta innebär en vinst under år 2020 på 18 080,85 kronor. 
 

Årsmötet beslöt att fastställa balansräkningen till 127 603,10 kronor. 
 

Resultat- och Balansräkningen lades med godkännande till handlingarna.  
Se bilaga 3 Resultat- och Balansräkning. 

 

 

10. Beslut med anledning av kårens vinst eller förlust, enligt den fastställda  
balansräkningen 

  

Årsmötet beslöt att årets vinst, 18 080,85 kronor, ska användas till den löpande 
verksamheten år 2021. 

 
 

11.  Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen 
  

Mötet beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att ge styrelsens ledamöter  
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

  

12.   Beslut om motioner och förslag 
  

Inga motioner hade inkommit.  
 

Styrelsens förslag behandlas under punkterna 12 till 16 samt 23. 
 

 

12.1.  SPP God Fond Sverige och världen 
 
 

• Fondkonto 1220527947, med kundnummer 100000273029, förs samman med 

fondkonto 12205311456 som har kundnummer 100000272880. 

 

• Kontoägare till kundnummer 100000272880 ska vara ”Timmersdala scoutkår”. 
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12.2 Scoutdräkter och tröjor – priser år 2021 
 

Scoutkåren subventionerar alla typer av scoutdräkter. Mötet beslutade behålla 
samma priser som föregående år. 
  

• Alla scouter från en halsduk gratis - då man invigs till scout 

• Skjorta barn   200 kr 

• Skjorta vuxen   240 kr 

• Pikétröja barn  100 kr 

• Pikétröja vuxen  150 kr 

• T-shirt barn       80 kr 

• T-shirt vuxen   120 kr 

• Halsduk      50 kr 
 

 

13.  Beslut om ersättningar 
 

13.1.  Arvoden och ersättningar  
 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag, att: 
 

• Inga arvoden eller traktamenten utbetalas, men medlemmar som representerar kåren ska 
få ekonomisk ersättning.  

 

• Resor i egen bil ersätts enligt gällande statliga normer, vid representation eller om 
styrelsen så beslutar. 

 

• Kårens utsedda ledare betalar högst halva avgiften på läger och övernattningar, jämfört 
med andra deltagare från vår kår, om inget annat beslutas av styrelsen. 

 

• Ersättning utbetalas årligen till den person som ansvarar för förrådshållning och 
reparation av kårens tält, kanoter och flytvästar. Beloppet är 2000 kr. 
 

 
13.2.  Ledarutbildning 

 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag, att: 
 

• Kåren betalar alla kurskostnader för ledarutbildningar samt resan till kurserna.  
 

• Kårstyrelsen avgör vilka personer som får gå en ledarutbildning. 
 

• Ovanstående gäller utbildningar inom Scouternas utbildningssystem ”Ledarskapsön”, 
ledarutbildningar i förbundets eller distriktets regi  eller annan kurs som kårstyrelsen 
beslutar. 

 
13.3.  Subvention av läger  

 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag, att: 
 

• Kåren subventionerar Daglägret så att det kostar max 300 kr per person. I 
deltagaravgiften ingår terminsavgiften till scoutkåren, för deltagare som inte tidigare 
är medlemmar. 
 

• I övrigt uppdras åt kårstyrelsen att avgöra hur stora subventioner som kan ges till 
sommaraktiviteter, hajker och läger som kan genomföras under året. 
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14.  Beslut om verksamhetsplan för närmast följande verksamhetsår 
 
14.1.  Verksamhetsplan 2021 

 

Mötet beslutade enligt nedan. 

 
Timmersdala scoutkårs verksamhet 
 

• Timmersdala scoutkår ska erbjuda utvecklande och stimulerande aktiviteter. 

▪ Kåren ska ha regelbundna möten för spårare, upptäckare och äventyrare. 

▪ Utmanarscouter erbjuds deltaga på äventyrarscouternas möten samt distriktets och 

förbundets utmanaraktiviteter. 
 

▪ Tonvikten för scoutavdelningarna ska vara scouting utomhus.  

▪ Gemensamma arrangemang, för alla scoutavdelningar i scoutkåren, ska anordnas 

vår och höst. 
Om regler och anvisningar gällande Coronapandemin så tillåter: 

• Alla yngre scouter ska erbjudas att delta i minst en övernattning/utfärd/hajk per år. 

• Alla äldre scouter ska erbjudas att delta i minst en övernattning/utfärd/hajk per termin. 

• Alla scouter ska erbjudas att delta i ett läger på sommaren. 

• Alla scouter i kåren ska få möjligheten att träffa nya kompisar från 

Nykterhetsrörelsens scoutförbund och andra scoutförbund samt se nya platser. 
 

▪ Utmanarscouterna skall erbjudas aktiviteter inom hela Sverige.  

▪ Alla medlemmar skall erbjudas att träffa andra scouter inom kommunen och distriktet. 

  
Personligt ställningstagande 
 

• Scoutförbundets drogfrimaterial ska användas aktivt i alla avdelningar.  

• Personlig drogfrihet diskuteras i vår verksamhet. 

 

Medlemsantal 
 

• Vi ska göra insatser för att behålla vårt medlemsantal.  

• Vi ska bjuda in nya scouter samt nya vuxna. 

• Vi ska jobba aktivt med att slussa in intresserade vuxna - som vill bli scoutledare eller på 

annat sätt stötta scoutkåren. Målet är att få nya ledare. 
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Utbildning 
 

• Alla ledare ska genomföra kursen ”Trygga möten” minst vart tredje år. 

• Äventyrarscouterna ska erbjudas att delta i patrulledarkursen ”Leda patrull - Solvarg”. 

• Ledarutbildning inom Scouternas utbildningssystem ”Ledarskapsön” ska erbjudas ledare 

och utmanarscouter. 
 

• Ledare uppmuntras att hålla sig uppdaterad gällande utvecklingen inom scouterna och 

IOGT-NTO-rörelsen. 
 

• Alla ledare skall erbjudas utbildnig i Första hjälpen eller motsvarande. 

 
Ledarvård 
 

• Utmanarscouter och äldre scouter ska erbjudas ledaruppdrag, med stöd av erfaren 

ledare. 
 

• Ledarsamlingar ordnas av kåren, som komplement till distriktets och förbundets 

ledaraktiviteter – om situationen gällande Coronapandemin så tillåter. 

 
Omvärld 
 

• Föräldrar till scouter ska regelbundet få information om scoutkårens verksamhet. 

• Kårstyrelsen ska, så långt det är möjligt, hålla sig informerad om vad som är på gång i 

skolan och samhällena Timmersdala och Lerdala.  

 
Krisplan 
 

• Kåren ska ha en krisplan som alla ledare känner till. 

• Krisplanen ska finnas tillgänglig i kårens lokaler samt på hemsidan. 

 
Registerutdrag 
 

• Kårens ledare visar varje år upp ett aktuellt registerutdrag ut Polisens belastningsregister. 

 

PR och information 
 

• Kårens medlemmar informeras löpande av sina ledare, via epost. 

• Kårens informationsblad uppdateras årligen med aktuell information. 

• Kårens hemsida ska erbjuda information om avdelningsverksamhet, ledare, styrelse och 

annan statisk information som kan vara intressant för scoutföräldrar och allmänhet. 
 

• Scoutkåren ska arrangera eller medverka i någon utåtriktad aktivitet, som syns i 

Timmersdala och Lerdala. 
 

• TV´n på ICA Nära i Timmersdala ska användas för information och PR. 

• Grillstugan ska hållas i gott skick och vara öppen för allmänheten. 
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14.2.   Arrangemangsplan 2021 
 

Mötet beslutade enligt nedan. 
 

 

  

Kårens arrangemang år 2021 
                                     

31 januari   Skridskoutfärd Äventyrare 
 
10 februari   Start Äventyrare 
 
17 februari   Sportlovsaktivitet, för alla åldrar 
 
24 februari   Start Upptäckare och Spårare                               

 

31 mars   Äggolympiad, för alla åldrar 
 

18 april    1-mila vandring, för allmänheten 
 
21 april    Kårens årsmöte    
 
?? maj     Föräldramöten  ordnas per avdelning – om möjligt 

 

 2  juni    Terminsavslutning, för alla åldrar                          
                                       

?? juni    Kanotkväll (scouter med föräldrar) 
 
?? juni    Kanotkväll (Upptäckare, Äventyrare, Utmanare) 
 
?? juli    Kanotkväll (scouter med föräldrar) 

                                  

?? juli    Kanothajk (Upptäckare, Äventyrare, Utmanare) 
 

4 augusti   Kanotkväll (Upptäckare, Äventyrare, Utmanare) 
 
9 augusti   Planering Dagläger (Ledare) 
 
16-18 augusti   Dagläger v. 33 (Spårare och Upptäckare) 
 
23 augusti   Planeringsmöte hösten (Ledare och Styrelse) 
 
1 september   Start hösttermin, för alla åldrar 
 
?? september   Föräldramöten  ordnas per avdelning      
 
?? september   Kårutfärd                
 

?? okt     Kårstämma     
 

1 Dec    Terminsavslutning    

 
 
Datum som saknas fastställs av kårstyrelse / kårstämma eller per avdelning. 
 
Detaljer om program och plats per arrangemang beslutas av kårstyrelse / kårstämma. 
 
Idéer som framkom gällande Kårutfärd: Höghöjdsbana, Laserdome, Boda Borg 
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15.  Beslut om medlemsavgift för närmast följande verksamhetsår 
 

 

Medlemsavgift för år 2021 fastställdes på årsmötet 2020. 
 

Mötet beslutade följande medlemsavgift för år 2022: 
 

• Helår: 300 kr per medlem 

• Halvår / termin: 200 kr per medlem 

• Familj helår: 700 kr per familj 

• Helår för person med dubbelt medlemskap: 200 kr per medlem 

           (Dubbelt medlemskap: Du är medlem i annan NSF scoutkår och har huvudmedlemskap där.) 

 

  
16.  Beslut om budget för närmast följande verksamhetsår 
 

Mötet beslutade om följande budget år 2021 
 

Konto Inkomster Utgifter 

Medlemsavgifter                  16 000 

                                         
                            11 520                    

    

Kårens verksamhet  37 000 28 500 

Bidrag från Förbund och Kommun * 15 000 0 

Scoutskjortor  2 000 3 500 

Promenader m.m.  14 000 8 000 

Aktiviteter scoutupplevelser  5 000 6 000 

Representation, administration 1 000 8 000 

Materiel  0 3 000 

    

Avdelningarnas verksamhet  20 000 16 000 

Aktivitetsbidrag för scoutmöten *  15 000 0 

Hajker, m.m.  5 000 8 000 

Aktiviteter  2 000 4 000 

Materiel  0 4 000 

    
Läger sommaraktiviteter: Inkl. 
förbrukn. materiel                    10 000                              20 000 

Aktiviteter och bidrag*                       5 000       20 000 

Deltagaravgifter                                                             5 000  

    

Övrigt  11 000 17 980 

Hyror m.m.  5 000 7 000 

Porto  0 180 

Grillstugan  0 1 000 

Rekrytering  1 000 2 500 

Diverse  5 000 7 300 

 
Summa  94 000 94 000 

 

* Bidrag till kåren, baserat på antal medlemmar och antal aktiviteter 



  8(9) 

________________________________________________________________________________       GJ/Årsmöte 2021 

  

TIMMERSDALA SCOUTKÅR 

17.  Beslut om antal ledamöter, minst tre, i styrelsen 
 

Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och en suppleant.  
 

 

18.  Val av ordförande, kassör och övriga ledamöter i styrelsen 
 

Mötet valde följande styrelse. 
 
Ordförande:   Gunnel Johansson, Skövde  omval 1 år 

Vice ordförande: Markus Almerud, Timmersdala  omval 1 år 

Sekreterare:  Anna-Lena Holm, Lerdala  omval 1 år 

Kassör:  Ingvar Johansson, Skövde  omval 1 år 

 

Ledamöter:  Imris Jonsson, Frösve  omval 1 år 

     Joel Sjöqvist, Övertorp  omval 1 år  

    Albin Jonsson, Frösve  omval 1 år 

 
 Suppleant:  William Kjernald, Mölltorp  nyval 1 år 

 
19.  Val av revisorer och ersättare  

 

Mötet valde följande revisorer och ersättare. 
 
Ordinarie:  Andrea Manleitner, Skövde 
   Ingrid Phersson, Timmersdala 
 
Ersättare:  Laila Edberg, Skövde 
 
 

20.  Val av delegater och ersättare till NSF:s förbundsmöte 
           för tiden intill nästa årsmöte  

 

Mötet beslutade att delegater och ersättare väljs av styrelsen, eftersom förbundsmöte 
inte hålls förrän hösten 2021. 
 
 

21.  Val av delegat och ersättare till Scouternas stämma  
           för tiden intill nästa årsmöte 

 

Mötet uppdrog åt styrelsen att utse dessa.  

 
22.  Val av delegater och ersättare till distriktsårsmötet 

 

Kårstyrelsen har utsett tre ombud till distriktsårsmötet, eftersom ombuden skulle  
anmälas före 21 februari.  
 
Mötet fastställde kårens delagater/ombud till:  
Gunnel Johansson, Anna-Lena Holm och Ingvar Johansson.  
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23.  Val av behöriga personer till medlemsregistret 

 

Mötet beslutade att: 
 

• Ordförande och kassör ges behörighet till eBas fram till nästa årsmöte. 
 

• Ansvarig ledare per scoutavdelning ges behörighet till eBas fram till nästa årsmöte. 
 

 
28.  Avslutning 

 

Mötet avslutades. Den omvalda ordföranden tackade för förnyat förtroende. 
 
 
 
Skövde 2021-05-09 
 
 

 
 ____________________ 

 
Gunnel Johansson 
 

Årsmötets sekreterare 
 
 
 
 
 

Justeras 
 

 
 

 
           ___________________     ___________________     __________________ 

 
Ingvar Johansson      Anna-Lena Holm       Nike Timén Lundell 
 

Årsmötets ordförande 


