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TIMMERSDALA SCOUTKÅR 

 

Protokoll fört vid Timmersdala scoutkårs årsmöte 

6 mars 2019 
 

 

Plats: Församlingshemmet i Lerdala 

 

 

1.  Öppnande 
  

Ordförande Gunnel Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
2.  Förteckning över närvarande och fastställande av röstlängd 
  

Närvarande var 18 röstberättigade medlemmar. 
Från och med punkt 7 fanns föredragande revisor närvarande, dvs. summa 19 
röstberättigade. 
 
Upptäckarscouter: Elis Söderberg, Thanathip Bumrungphukdee (Garfield),  
Elias Bager, Karl Friberg. 

 
Äventyrarscouter: Jacob Lindkvist, Elias Svensson, Alma Björnsdottir, Mathilda 
Edvardsson, Dorotea Filipsson, Älwa Ankarin, Imris Jonsson, Joel Sjöqvist, Elias 
Friberg, Albin Jonsson. 
 
Utmanarscouter: Kajsa Lundgren. 
 
Ledare: Anna-Lena Holm, Ingvar Johansson, Gunnel Johansson. 

 

Revisor: Patrick Fredriksson. 
 

 

3.  Beslut om årsmötet är behörigen utlyst 
  

Mötet beslutade att årsmötet var behörigen utlyst. 
 

 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
  

Ingvar Johansson valdes till ordförande och Gunnel Johansson till sekreterare för 
årsmötet. 

 

 

5. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare 
  

Mötet valde Kajsa Lundgren och Anna-Lena Holm till protokollsjusterare tillika röst-
räknare. 
 

 

6. Fastställande av föredragningslista 
  

Föreslagen föredragningslistan godkändes. 
 
Ett förslag om tygmärke för kåren anmäldes. 
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7. Verksamhetsberättelse  
  

Verksamhetsberättelsen godkändes efter justeringar av ett felaktigt datum för 
Demokratijamboreen. Se bilaga 1 Verksamhetsberättelse. 

 
8.  Ekonomisk rapport 
  

Kassarapporten för år 2018 föredrogs av kassören. Denna godkändes och lades till 
handlingarna. Se bilaga 2 Kassarapport och Balansräkning. 

 
 

9. Resultat- och balansräkning 
  

Kassören föredrog kårens balansräkning. Balansräkningen lades med godkännande 
till handlingarna. Se bilaga 2 Kassarapport och Balansräkning. 

 
 

10. Revisorernas berättelse 
  

Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna. Se bilaga 3. 
 

 

11.       Fastställande av balansräkning 
  

            Årsmötet beslöt att fastställa balansräkningen till 117.926,60 kronor. 

 
 

12.  Beslut om ansvarsfrihet 
  

Mötet beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att ge styrelsen ansvarsfrihet  
för verksamhetsåret 2018. 

  
 

13.  Motioner och övriga anmälda förslag 
  

Inga motioner hade inkommit.  
Under punkt 22 kommer ett förslag om tygmärke för kåren att diskuteras. 

 

 
 

14. Styrelsens förslag 
  

 Mötet beslutade enligt nedan. 
 
 

14.1.  Vision för scoutkåren 
 

  Timmersdala scoutkår erbjuder meningsfulla, roliga och annorlunda fritidsaktiviteter  
   - främst utomhus - till barn och unga i vårt närområde.  
 

  Det är enkelt att vara ledare och scout i vår kår. 
 

  Demokrati för alla – alla deltar på lika villkor.  

 
 
14.2.  Medlemsavgift  2019 

 

• Medlemsavgift per år: 250 kr. 

• Medlemsavgift per år - för familj: 600 kr. 

• Medlemsavgift dubbelt medlemskap: 125 kr  
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           (Dubbelt medlemskap: Du är medlem i annan NSF scoutkår och har huvudmedlemskap där.) 
 

14.3.  Scoutdräkter och tröjor – priser 2019 
  

Alla scouter får en halsduk – 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 

 

 
14.4.  Arbetsplan 

  

 

Vad vill vi åstadkomma 2019 

 

• 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. 

 

• 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. 

▪ ”NORPORÉE” läger 7-9 juni i Göteborgstrakten, för spårar- och upptäckarscouter. 

▪ ”CAMPALOT” läger 23-29 juni i Halland, för scouter från årskurs 6 och äldre. 

 

• 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 
 

• 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. 

 
Ledarvård 
 

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

ledare. 

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

ledaraktiviteter.  

 

Omvärld 
 

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

• Kårstyrelsen ska 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. 
 
PR och information 
 

• Kårens informationsblad uppdateras årligen med aktuell information. 

• Kårens hemsida uppdateras regelbundet med aktuell information. 

• 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. 

 

 

14.5.   Arrangemangsplan 2019 
 

  

Kårens arrangemang år 2019 
                                     

3 jan    Jullovskul, Vit Jul  
 

19-20 jan   Distriktsråd med äventyr i Skövde       med Västra distriktet 
 

20 Feb    Start Äventyrare o Upptäckare          
 

21 Feb    Inspirationskväll för vuxna       
 

28 Feb    Start Spårare 
 

13 febr    Sportlovsaktivitet 
                             

1-3 mars   Skidresa, äventyrare och utmanare      med Västra distriktet 
 

6 mars    Kårens årsmöte    
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21 Mar    Inspirationskväll för vuxna             
 

Mar-Apr   Föräldramöten  ordnas per avdelning 
 

23-24 mars   Övernattning, spårare och upptäckare 
 

17 april    Äggolympiad 
 

2 maj    Inspirationskväll för vuxna             
 

4 maj    Kosläpp i Ljung    med Västra Distriktet  
 

8 maj     Kårstämma   
 

Maj    Hajk för äventyrare 
 

5 juni    Terminsavslutning                           
                                       

7-9 juni   Läger Norporée, spårare och upptäckare         med Västra distriktet 
 

23-29 juni   Läger Campalot i Halland  (från 12 år)                       
                                  

17 aug    Barnens Dag i Timmersdala    med TUG 
 

24-25 aug el. 31aug-1 sep Kåren fyller 30 år! Resa till Ösjönäs eller Nordens ark 
 

27-29 sep   Distriktets helgläger, Ransberg           med Västra distriktet 
 

Sep     Kårstämma     
 

16 nov    Prison Island (från 12 år)                      med Västra distriktet 
 

Dec    Terminsavslutning    

 
De datum som saknas fastställs per avdelning eller av kårstyrelse / kårstämma. 
 
 

14.6.  Arvoden 
 

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

 

 

14.7.  Ledarutbildning 
 

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

• Kårstyrelsen avgör vilka personer som får gå en ledarutbildning. 
 

• Ovanstående gäller ledarutbildningar inom Scouternas utbildningssystem 
”Ledarskapsön” samt ledarutbildningar i förbundets eller distriktets regi.. 
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14.8.  Subvention av läger  
 

• Scouter som deltar i lägret ”NORPORÉE”, 7-9 juni i Göteborgstrakten, får en 
subvention med 150 kr. 

 

• Scouter som deltar i ”Campalot”, 23-29 juli i Halland, under minst 5 dagar, får en 
subvention med 500 kr. 

 

• Scouter som deltar i ”World Scout Jamboree 2019” i USA, får en subvention med 
2000 kr. 

 

• Medlemmar i kåren som jobbar i International Service Team, IST, under ”World 
Scout Jamboree 2019” i USA, får en subvention med 2000 kr. 

 

  
15.  Budget  2019 
 

Mötet beslutade om följande budget. 
 

Konto Inkomster Utgifter 

Medlemsavgifter  16 000 

 

                                    

                            8 400                    

    

Kårens verksamhet  34 000 29 000 

Bidrag från Förbund och Kommun * 18 000 0 

Scoutskjortor  3 000 5 500 

Promenader m.m.  8 000 4 500 

Aktiviteter scoutupplevelser  4 000 6 000 

Representation, administration 1 000 10 000 

Materiel  0 3 000 

    

Avdelningarnas verksamhet  24 000 14 000 

Aktivitetsbidrag *  19 000 0 

Hajker, m.m.  3 000 6 000 

Aktiviteter  2 000 4 000 

Materiel  0 4 000 

    

Läger inkl. förbrukn. materiel                    40 000 60 000 

    

Övrigt  29 500 32 100 

Hyror m.m.  5 500 7 000 

Porto  0 100 

Grillstugan  0 1 000 

Kårjubileum  2 000 12 000 

Rekrytering  2 000 7 000 

Diverse  5 000 5 000 

Eget kapital vinst från 2018  15 000 0 
 
Summa  143 500 143 500 

 

 
* Bidrag till kåren, baserat på antal medlemmar och antal aktiviteter 
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16.  Antagande av stadgar för Timmersdala scoutkår  
 

Åsmötet beslutade att anta normalstadgar för NSF-scoutkår. Se bilaga 4. 
 

 

17.  Val av styrelse 
 

Mötet valde följande styrelse för 2019. 
 
Ordförande:   Gunnel Johansson, Skövde 
Vice ordförande: Markus Almerud, Timmersdala  
Sekreterare:  Anna-Lena Holm, Lerdala 
Kassör:  Ingvar Johansson, Skövde 
 
Ledamöter:  William Kjernald, Mölltorp 

Kajsa Lundgren, Lerdala 
     Imris Jonsson, Frösve 
     Joel Sjöqvist, Övertorp 
 

 

18.  Val av revisorer och suppleanter  
 

Mötet valde följande revisorer och suppleanter. 
 
Ordinarie:  Åsa Karlsson, Timmersdala 

    Patrick Fredriksson, Lerdala 
Suppleanter:  Andrea Manleitner, Skövde 

Laila Edberg, Skövde 
 
 

19.  Val av firmatecknare  
 

Mötet uppdrog till styrelsen att utse firmatecknare. 
 
 

20.  Övriga val 
 

Inga övriga val gjordes. 

 
 

 

21.  Nästa årsmöte 
 

Tid och plats beslutas av kårstyrelsen. Årsmötet ska genomföras före 1 april 2020. 

 

 

22.  Övriga anmälda frågor 
 

Gunnel visade kårens logotype, som idag finns på ett större tygmärke, ca. 7*7 cm, 
och har texten ”Timmersdala scoutkår SWEDEN”. Hon föreslog att kåren nu tar fram 
ett mindre tygmärke, cirka 4-5 cm, som passar på scoutskjortan.  
 
Mötet beslutade att uppdra åt kårstyrelsen att beställa sådana tygmärken samt att 
detta märke ska endast ha texten ”Timmersdala Scoutkår”. 

 
 

 



  8(8) 

________________________________________________________________________________GJ/Årsmöte 2019 

  

TIMMERSDALA SCOUTKÅR 

23.  Avslutning 
 

Mötet avslutades. Den omvalda ordföranden tackade för förtroendet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 

 
 ____________________ 

 
Gunnel Johansson 
 

Årsmötets sekreterare 
 
 
 
 
 
 

Justeras 
 

 
 

 
           ___________________     ___________________     __________________ 

 
Ingvar Johansson      Anna-Lena Holm       Kajsa Lundgren 
 

Årsmötets ordförande 


