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FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fastställande av att årsmötet är behörigt utlyst 

4. Fastställande av dagordning 

5. a/ Val av mötesordförande 

 b/ Val av mötessekreterare 

 c/ Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 

6. Föredragning av verksamhetsberättelse 

7. Föredragning av den ekonomiska berättelsen 

8. Föredragning av revisorernas berättelse 

9. Fastställande av balansräkning 

10. Beslut om ansvarsfrihet för 2020 

11. Behandling av motioner 

12. Behandling av styrelsens förslag nr 1-4 

13. a/ Fastställande av arbetsplan, förslag nr 5 

 b/ Fastställande av arrangemangsplan, förslag nr 6 

14. Fastställande av medlemsavgift, förslag nr 7  

15. Fastställande av budget, förslag nr 8 

16. Beslut om stadgar 

17. Val av kårstyrelse 

18. Val av 2 st revisorer och 2 st revisorssuppleanter 

19. Övriga val i kåren 

20.  Val av ombud till årsmöten 2021 

21. Övriga val 

22. Val av valberedning 

23. ”Årets ledare” 

24. Årsmötets avslutning 
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Verksamhetsberättelse för Örebro NSF Scoutkår 2020 
 

 

ORGANISATION 

 

Scoutkåren är medlem av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 

Organisationsnummer: 875001-0483 

 

KÅRSTYRELSE: 

 

Ordförande:  Märta Rauséus  

Vice ordförande: Elias Åström 

Kassör:  Mats Kempinsky 

Sekreterare: Martina Eriksson 

Ledamot:  Rikard Bergsten 

Ledamot: Annika Lindh 

Ledamot: Alva Kvarnefjord 

 

  

KOMMITTÉER OCH FUNKTIONÄRER 

 

 

Materialförvaltare: Christer Lindh 

Per Ludvigsson 

 

Revisorer:  Carl-Eric Karlsson 

  Per-Erik Eliasson 

 

Revisorssuppleanter: Krister Andreasson 

  Christer Eklund 

 

Valberedning:  Elisabet Wennhager sammankallande 

  Christer Lindh  

  Eva Karlsson 

 

Webbmaster:  Elisabet Wennhager 

 

Tomasbodakommittén: Jörgen Andersson sammankallande 

  Elisabet Wennhager 

  Mats Kempinsky 

 

 

 

VERKSAMHETEN 

 

 

SAMMANTRÄDEN 

 

Vårterminen började med en dag i lokalen 8 januari där 13 ledare fixade inför scoutsstarten. 

14 januari samlades vi igen och ett gemensamt program för våren planerades upp.  

Kårens årsmöte hölls den 7 mars på Café Skogen, 10 deltagare. Mikael Koppers Ryrfeldt visade bilder från hans resa 

till USA, världsscout jamboreen och från rundresan de gjorde innan lägret startade. 

7 stycken kårstämmor och ledarsamlingar har genomförts under året. Vi har även träffats och gått igenom kårens 

kanoter som tvättats och vaxats. Några fick skänkas vidare då de var i dåligt skick. 

Den 19 augusti planerades höstterminen. 10 ledare samlades för diskussioner om avdelningarna. Under året har 

styrelsen hållit 7 protokollförda sammanträden. 

 

MEDLEMMAR 

 

Kåren har under 2020 haft 96 stycken medlemmar, vilket är en minskning på 84 medlemmar. 

Antalet medlemmar mellan 6-25 år är 67 stycken. 



 

 4 

EKONOMI 

Kårens ekonomi är fortsatt stark, tack vare stora avdelningar med många aktiviteter samt vårt engagemang med 

serveringen i Tomasboda. Folkhälsomyndighetens allmänna råd och restriktioner med anledning av covid-19 har 

medfört ett bortfall av aktiviteter, färre nya medlemmar samt lägre intäkter från serveringen i Tomasboda. Kåren 

redovisar ett överskott för 2020 

 AVDELNINGSVERKSAMHETEN 

Kåren har under året har haft en spårar- upptäckar- äventyrar- och en utmanarscoutavdelning. 

 

 

SCOUTLOKALER 

 

Vi hyr en egen lokal, i markplan, på Varbergagatan 40. Lokalen är stor och fin med fullutrustat kök. 

Den ligger nära till skogen, en gräsmatta att leka på precis bredvid huset och en trevlig lummig gård att vara på vid 

behov.  

 

Kårens materialförråd ligger kvar på Irisgatan. 

 

I Klockhammar finns vårt kanotförråd. 

 

 

LÄGER OCH KÅRARRANGEMANG 

 

25 maj arrangerade kåren en kombinerad arbetsdag och kårdag i Tomasboda. 9 kubik ved staplades in i vedboden och 

några kämpade med att klyva björkkubbar som var kapade sedan tidigare.  

En härligt varm vårdag med flera olika aktiviteter för de olika åldersgrupperna, bland annat kojbyggen. 

Några äventyrare sov över för att hålla öppet i serveringen på söndagen. 

 

26-27 juni höll vi ett läger för spårare och upptäckare. Vi fick med oss några äventyrare som kunde vara med och 

hjälpa till med både spårningar, matlagning och jakten på den gylleneportalen. 

Varmt var det även denna helg och bad i Dammsjön var härligt, dock inte knotten som hälsade på under kvällen på 

lägerbålet och i tälten. Totalt var vi 25 stycken. 

 

Inget kojbyggarläger detta år men dropin aktiviteter två dagar per vecka under sex veckor.  

Totalt blev det 600 personer som gjorde ca 900 aktiviteter. 

Till exempel blev det lådbilsrally som SVT kom och filmade, naturbingo, bangolf, femkamp, måla stenar och vedträd, 

svärta trä, laga skabbelucker, Hurry Skurry, repslagning, rephantverk m.m. 

Mycket blandade åldrar, 3 år – 90 år. 

 

I år slog vi på stort och bokade in en vecka på scoutön Vässarö 20-26 juli. Vi chartrade en stor buss, levde lägerliv 

med distans till de få kårer som också fanns på ön. Ingen supersommarvärme, men vi hann bland annat med att segla, 

paddla ljusspår, hantverka, klättra klättervägg, teambuilding, spår, vandring och bad i havet. Vi avslutade veckan med 

bastubad och lägerbål. Totalt blev vi 25 stycken. 

 

Den 26 september arrangerades den traditionella Kårkannan. Lördagens utmaningar samlade 36 scouter och ledare. 

Det blev en rolig dag i Tomasboda trots lite gråtristväder och regn. 

Det blev en bra blandning av både fysiska utmaningar, chiffer, gammalt, nytt och stafett. 

Alla avdelningar utom spåraravdelningen hade övernattning i samband med Kårkannan. 

 

I år blev det ingen gemensam julavlutning, utan varje avdelning fick ha sin egen ceremoni med märkesutdelning. Detta 

skedde under vecka 47, två veckor tidigare än planerat.  

En vecka senare gick Scouterna ut nationellt och rekommenderade att avsluta verksamheten för året, allt för att minska 

smittspridningen. Så vi tog ett klokt beslut. 

FÖRBUNDSARRANGEMANG 

 

I år blev det inget firande på Kungshol. 

 

 

KURSER OCH UTBILDNING 
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UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 

 

MEDLEMSVÄRVNING 

 

Detta år blev det ingen rekrytering då vi hade tillräckligt med barn på alla avdelningar. 

 

 

PR 

 

Kårinformation ges ut ett par gånger per år, numera på mail. 

 

Kåren har en hemsida, www.nsf.scout.se/karer/orebro-scoutkar., där Elisabet varit aktiv och lagt in aktiviteter som 

avdelningarna genomfört. Här finns även information om kommande aktiviteter och listan för serveringen i 

Tomasboda.  

 

Kåren har också en egen facebooksida, Örebro NSF Scoutkår. 

 

 

 

SAMARBETSORGAN 
 

 

KILSBERGSSTUGAN - TOMASBODA 

 

Stugan har även under 2020 varit flitigt utnyttjad av kåren, både vid dagsutfärder och övernattningar. Som vanligt har 

allmänheten haft tillgång till stugan, framförallt under vinterhalvåret, då vi hållit den öppen som raststuga med 

servering. Serveringen har hållits öppen mellan första söndagen i november 2019 och sista söndagen i april 2020 totalt 

26 söndagar. Under hösten 2020 hann vi bara hålla öppet en söndag innan vi fick stänga pga Corona epidemin. 

 

På arbetsdagen den 25 april hade en scoutförälder skänkt en hel traktorkärra full med färdigkluven ved som kördes 

upp.  Arbetsdagen bestod till största del av scouter, ledare och föräldrar från kåren som packade in veden i vedboden, 

9 kubik.  

 

NSF – FÖRBUNDET  

 

Från kåren finns flera medlemmar engagerade i förbundsarbete; 

 

På förbundsmötet i Älmhult 12-13 oktober 2019 blev Rikard Eliasson omvald att sitta kvar i förbundsstyrelsen som 

kassör.  

 

Eva Karlsson och Mats Kempinsky sitter i Kungsholsstiftelsen. 

 

NSF - DISTRIKTET 

 

Förutom vår kår finns ytterligare en aktiv kår i Nora i distriktet. 

 

SCOUTERNA ÖREBRO LÄN 

 

På distriktsstämman 22 mars fanns 2 av kårens medlemmar där. Christian Lindh från Örebrokåren sitter kvar som 

ledamot i styrelsen. Rebecca Fredlund blev omvald till ordförande för distriktet. 

 

Expeditionen blev detta år inställd. 

 

Årets fredsdag blev också inställd men arrangerande scoutkår skickade ut ett underlag för att kunna genomföra ett 

firande hemma på kåren 

 

Nattjakten kunde dock genomföras, detta år i Vintrosa 2-3 oktober. Under Corona-anpassade förhållande blev det en 

aktiv natt med ”bäst i test” utmaningar. Vi hade 15 scouter, fördelat på  

3 patruller, som deltog. Både äventyrare och utmanare. Ingen gemensam avslutning utan varje patrull åkte hem när de 

genomfört alla stationer. 

 

http://www.nsf.scout.se/karer/orebro-scoutkar
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IOGT-NTO´S FRITIDSGÅRD, GLOMMAN 

 

På årsmötet den 14 mars fanns kåren representerad. Representanter i styrelsen är ordförande Krister Andreasen 

Hildingsson, Jörgen Andersson ansvarig för fastigheterna, Anna Hildingsson kassör, Ann-Marie Ekström suppleant. 

Mats Kempinsky är revisor. 

 

Kåren är delaktig i serveringen på Café Skogen. 

 

I år blev både valborgsfirande och midsommarfirandet inställt. 

 

Några av kårens aktiviteter har varit förlagda till IOGT-NTO:s fritidsgård eller i omgivningen omkring. 

 

ÖVRIGA SAMARBETSORGAN 

 

Kåren samarbetar med Föreningen Kilsbergsstugan 

Kåren är medlem i Kilsbergsfrämjandet. 

Kåren är medlem i NBV, Örebro Mälardalen. 

Kåren är medlem i Örebro föreningsråd  

Kåren är medlem i Våra Gårdar. 

 

 

ÅRETS LEDARE 

 

Till årets ledare 2020 utsågs  

Carl Eric Karlsson, Elisabet Wennhager, Jörgen och Kristina Andersson 

 

 

 

SLUTORD 

 

Ett ovanligt år på så många sätt. En otäckt virus sprider sig snabbt över hela världen och drabbar oss alla på ett eller 

annat vis. Allt vi gör måste anpassas, restriktioner om avstånd, resor och umgänge. 

Alla har vi tillsammans hjälpts åt att minska smittspridning och fortsatt oro för framtiden. 

 

Men det är väl det vi scouter är bra på. Att hjälpas åt, learning by doing, ta svårigheter med gott humör och vara vänlig 

och pålitlig. Tycker vi klarat det bra. Tack alla som tagit ansvar för sig själv och andra.  

Oavsett hur framtiden ser ut så gör vi detta tillsammans.  

 

”Scoutkamrat, här är min hand, fast vi kedjan sluter.  

Märkets ring minner oss om heligt vänskapsband.  

Smidd är kedjan av starka armar, genomglödgad av hjärtan varma.  

Scoutkamrat! Visst är du än patrullens och kårens vän” 

 

 

 

 

 

Alva Kvarnefjord                               Annika Lindh                                 Elias Åström  

 

 

 

Martina Eriksson  Mats Kempinsky                         Märta Rauséus  

 

  

 

Rikard Bergsten                                                             
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Aktivitetslista 2020 

    

Arrangör Aktivitet Datum Antal 

Kåren Ledarträff 08-jan 13 

Kåren Styrelsemöte 13-jan 5 

Kåren Planeringsträff 14-jan 9 

Usck Ting           7-9 feb  

Kåren Styrelsemöte 13-feb 4 

Örebro NSF Distrikt Årsmöte 13-feb 7 

Kåren Årsmöte 07-mar 10 

Våra gårdar Årsmöte 12-mar  

Fritidsgårds föreningen Årsmöte 14-mar 5 

Scouterna Örebro Län Årsstämma 22-mar 2 

Örebro kommun Föreningsträff 25-mar 1 

Kåren Styrelsemöte 30-mar 7 

Kåren Ledarträff 16-apr 9 

Usck Scoutgala    17-19 april     Inställd 

Kåren Arbetsdag Tomasboda 25-apr 38 (9 förä) 

Kåren Kårdag 25-apr 38 

Kåren Övernattning 25-26 april 

            

4+1 

Fritidsgårds föreningen Valborg 30-apr      Inställt 

Kåren Styrelsemöte 07-maj 8 

Scouterna Örebro Län Expedition 09-maj      Inställt 

Kåren Gem. Avslutning 26-maj 53 

Kåren Ledarträff 01-jun 

          

7+10 

Föreningen Kilsbergsstugan Årsmöte 09-jun      Inställt 

Scouterna Örebro Län Sommarträff 14-jun      Inställt 

Kåren+m.fl STARK läger     26-28 juni      Inställt 

Kåren STARK läger     27-28 juni 25 

Fritidsgårds föreningen Dagsläger        6 veckor totalt 900 

Kåren Vässarö läger      20-26 juli 25 

Kåren Ledarträff 13-aug 8 

Scouterna Örebro Län Höstupptakt 16-aug 1 

Kåren Planeringsträff 19-aug 10 

Kåren Styrelsemöte 27-aug 6 

Kåren Kanotfix 31-aug 

            

4+8 

Kåren Kanotfix 13-sep 12 

Scouterna Örebro Län Fredsdag       Inställt 

Kåren Övernattning      25-26 sep 

          

12+2 

Kåren Kårkannan 26-sep 36 

Kåren  Övernattning      26-27 sep 

             

7+2 

Scouterna Örebro Län Nattjakt           2-3 okt 

          

15+3 

Kåren Styrelsemöte 08-okt 6 

Kåren Städning Tomasboda 09-okt 3 

Kåren+Roverlaget Planering JOTI 12-okt 

          

10+4 

SÖL+Kåren JOTA/JOTI       17-18 okt      23+7+4 

Fritidsgårds föreningen Framtidsgrupp 19-okt 1 

Kåren "Höstugglan" 17-nov 

        

6+2+2 

Kåren Styrelsemöte 15-nov 7 

Scouterna  Demokrati Jamboree      21-29 nov 1 

Kåren Gemensam avslutning 01-dec      Inställt 
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RESULTATRÄKNING FÖR ÖREBRO NSF SCOUTKÅR 2020  

  INTÄKTER   KOSTNADER   

  Budget Verkliga Budget Verkliga 

Aktiviteter 0 0 5 000 500,00 

Avdelningarna 0 5 460 10 000 9 920,76 

Avgifter 35 000 41 100 32 000 33 400,00 

Båtar och kärror 0 0 1 500 854,00 

Ekonomiska akt 43 000 27 895 0 0,00 

Lager 5 000 1 615 7 500 2 146,00 

Lokaler 0 0 80 000 79 609,10 

Läger Not 1 60 000 33 600 80 000 54 887,00 

Kojbyggarläger 0 50 000 0 27 343,65 

Utbildning 5 000 14 200 10 000 13 814,20 

Bidrag 95 000 106 426 0 0,00 

Administration 0 0 7 000 5 419,00 

Förrådet 0 0 10 000 664,00 

          

  
243 000 280 295,83 243 000,00 

228 557,71 

Resultat 51 738,12 

    280 295,83   280 295,83 

Bidrag 2020     

  

  

Aktivitetsbidrag NSF 58 000 58 825,00   

Medlemsbidrag ÖK 44 000 44 145,00   

Övrigt 3 000 3 456,00   

  105 000 106 426,00     

          

     
Not 1 Kårläger: Stark, Vässarö    

 
BALANSRÄKNING FÖR ÖREBRO NSF SCOUTKÅR 2020  
INGÅENDE 

BALANS 
2020.01.01     

Tillgångar   Skulder   

Bank 332 850,45 Stugfond 100 000,00 

        

    Årets resultat 27 831,23 

        

    Eget kapital 205 019,22 

  332 850,45   332 850,45 

UtGÅENDE 

BALANS 
2020.12.31     

Tillgångar   Skulder   

Bank 384 091,17 Stugfond 100 000,00 

        

    Årets resultat 51 738,12 

                                            

    Eget kapital 232 850,45 

  384 091,17   384 588,57 
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FÖRSLAG NR 1 

 
Arvoden 

 

Kårstyrelsen föreslår årsmötet att besluta  

- att inga arvoden ska utgå 

 

 

FÖRSLAG NR 2 
 

Reseersättning och traktamenten 
 

Kårstyrelsen föreslår årsmötet besluta 

- att traktamenten utgår i form av kostnadstäckning 

- att reseersättning utgår för billigaste färdsätt 

- att i förekommande fall bilersättning utgår med 18.50 kr/mil 

- att i förekommande fall reseersättning för släpkärra utgår med 6 kr/mil 

 

 

FÖRSLAG NR 3 
 

Priser på scoutskjorta och NSF-tröja 
 

Kårstyrelsen förslår årsmötet besluta 

- att nya ledare får en scoutskjorta. 

- att kostnadstäckning ska gälla, dvs man köper skjortor och tröjor till självkostnadspris 

- att första halsduken, för en ny scout, ingår vid köp av scoutskjorta 

- att märken som ingår till scoutskjortan samt prestationsmärken är kostnadsfria 

 

 

FÖRSLAG NR 4 
 

Avgifter vid övernattningar och arrangemang 
 

Kårstyrelsen förslår årsmötet besluta 

- att avgift vid övernattningar för första dygnet är högst 150 kr och vid följande dygn högst 100 kr 

- att beträffande avgifter vid övriga arrangemang och aktiviteter avgör kårstyrelsen från fall till fall 

 

 

FÖRSLAG NR 5 

 

Arbetsplan för 2021 
 

Verksamhetsmål 
 

Antalet scouter i avdelningarna är så stort att det resulterar i nya utmanarscouter varje år. När någon söker 

medlemskap i en organisation med drogfri friluftsverksamhet, ska NSF-kåren vara det första valet i de områden där 

kåren har verksamhet.  

 

Utbildning 
 

Kårstyrelsen ska verka för att äventyrarscouter, utmanarscouter och ledare deltar i kurser som är utvecklande och 

stimulerande för avdelningsarbetet. Alla medlemmar erbjuds kostnadsfri grundläggande utbildning inom ledarskapsön. 

För övriga ledarkurser avgörs bidrag från fall till fall efter ansökan till kårstyrelsen i god tid före kursen. 

 

Avdelningsverksamheten 
 

En positiv medlemsutveckling i kåren tryggas genom en målmedveten uppbyggnad av avdelningsverksamheten och 

med en bra verksamhet som uppskattas av barn och föräldrar. 
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I kåren finns det heltäckande verksamhet dvs. en avdelning för respektive spårar-, upptäckar-, äventyrar- och 

utmanarscouting. 

 

Nyrekrytering av scouter görs i samband med terminsstarterna och framförallt i början på höstterminen. 

Kojbyggarlägren är också en viktig del i kårens rekryteringsarbete.  

 

Insatser görs för att stimulera befintliga ledare och öka antalet ledare inom avdelningarna.  

 

Traditioner och samlingar som Kårkannan och gemensamma avslutningar fortsätter att utvecklas. 

 

Kårsamlingar 
 

Kåren samlar till kårstämma två till tre gånger per år, varav ett av dessa är årsmötet. Till kårstämma kallas medlemmar 

från äventyrarscoutålder och uppåt. 

Ledarsamlingar genomförs i januari, juni och augusti. 

Gemensamma aktiviteter för alla kårens avdelningar ordnas några gånger under året. 

Månadsträffar för kårens utmanarscouter och ledare anordnas några gånger under året. 

 

Information 
 

Samtliga medlemmar från utmanarscoutåldern och uppåt delges information via mail. Kårinformationen kommer ut 

några gånger per år under vår och höstterminen. 

 

Kårens hemsida finns under förbundets hemsida på adress www. nsf.scout.se/orebro. Kåren har även en egen 

facebooksida, Örebro NSF Scoutkår och finns på Instagram under orebro_nsf. 

 

Scouterna i avdelningarna får information om kårens aktiviteter från respektive avdelningsledare. 

 

Lokaler 
 

Kåren har sedan 2018 en lokal på Varbergagatan 40. Lokalen erbjuder en bra bas för verksamhet inomhus eller i 

närområdet. Avståndet till Varbergaskogen är kort. Under året fortsätter arbetet med att utveckla lokalen för kårens 

verksamhet. 

 

Kilsbergsstugan i Tomasboda kan användas av kåren vid utfärder och övernattningar. Lokaler vid Café Skogen kan 

användas vid större samlingar. 

 

Utrustning 
 

En grundutrustning för avdelningsarbetet finns i lokalen. Kårens kanoter och båt förvaras på särskild plats. Övrig 

utrustning förvaras i ett centralt förråd. Utrustningen kompletteras löpande för att kåren alltid ska ha en ändamålsenlig 

utrustning. 

 

Läger 

 

Kåren deltar eller anordnar ett sommarläger för alla avdelningar någon gång under sommaren. Kåren genomför 

kårläger för spårare och upptäckare 18-20/6, samt kårläger för upptäckare, äventyrare, ledare och övriga på Storvallen 

8-14/8. Kåren deltar i Boomerang, läger för utmanare på Vässarö 24/6 – 4/7  

 

Kåren arrangerar Kojbyggarläger för medlemmar och icke medlemmar under sommaren. Lägren görs tillsammans 

med Café Skogen och Junis och hålls vid Café Skogen.  

 

Övrigt 

 

Kåren är ansvarig för serveringen i Kilsbergsstugan, Tomasboda, varje söndag under vintersäsongen.  

Kåren medverkar vid servering och försäljning vid IOGT-NTO-rörelsens fritidsgård vid Glomman.  

Kåren deltar tillsammans med övriga scoutkårer i gemensamma aktiviteter inom Scouterna Örebro län. 

Kåren deltar i områdesutveckling Varberga.  

Kåren samarbetar med NBV. 

Kåren är medlem i Våra Gårdar. 
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FÖRSLAG NR 6 

 

 

Arrangemangsplan 2021-2022 

  

11 april  Distriktsstämma Scouterna Örebro län  

17 april  Kårens årsmöte 

      april  Ting 

     april  IOGT-NTO fritidsgårds årsmöte 

     april  Örebro Föreningsråds årsmöte 

    april  Ledaraktivitet 

    24-25 april  Kårhajk 

                      8 maj  Kanotfixar dag 

                        25 maj   Terminsavslutning 

                      8 juni  Årsmöte föreningen Kilsbergsstugan 

              12-13 juni  Arbetsdag i Tomasboda         
juni  Sommarsamling SÖL 

               18-20 juni  Kårläger 

    juni  Ledarsamling 

                  25  juni  Midsommar  Kungshol 

        246 – 4/7  Boomerang, läger för utmanare på Vässarö  

Vecka 26-27  Kojbyggarläger Café Skogen 

8-14/8 kårläger för upptäckare, äventyrare, ledare och övriga 

på Storvallen. 

    aug       Ledarsamling 

             aug  Tomasboda-dagen 

hösten   Våra Gårdar Örebro Distrikt årsmöte 

   Rekrytering 

    sept  Fredsdagen 

    sept  Arbetsdag i Tomasboda 

    sept   Rixhajk, Ekeby arrangerar 

     11-12 sept Kurshelg Café Skogen 

    24-26 sept  Kårhelg i Tomasboda   

     okt  Kårstämma 

          1-2 okt  Nattjakt 

 

      15-17 okt  JOTA/JOTI 

              30-31 okt  Förbundsmöte 

    nov  Månadsträff 

    nov  Höstugglan 

    dec  Gemensam julavslutning 

 

 

2022  

 

5 mars   Kårens årsmöte 

13/7-6/8  Nationell Jamboree 

DUST 

 

 2023 

   World Scout Jamboree 
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FÖRSLAG NR 7 
 
Medlemsavgifter 

 

Kårstyrelsen föreslår årsmötet att besluta  

- att medlemsavgift för 2021 och 2022 är 500 kr  

- att familjeavgift för samma period är 800 kr 

- att lokal medlemsavgift för samma period är 200 kr 

- att de som börjar på höstterminen 2021 betalar 300 kr 

 

 

FÖRSLAG NR 8 

 

Budget 2021 
        

      

 Intäkt Kostnad Netto   Intäkt Kostnad Netto 

Aktiviteter   5 000 -5 000     500 -500 

Avdelningarna   10 000 -10 000   5 460 9 921 -4 461 

Avgifter 35 000 20 000 15 000   41 100 33 400 7 700 

Båtar o kärror   1 500 -1 500     854 -854 
Ekonomiska 
aktiviteter 25 000   25 000   27 895   27 895 

Lager 5 000 7 500 -2 500   1 615 2 146 -531 

Lokaler   85 000 -85 000     79 609 -79 609 

Läger 40 000 60 000 -20 000   33 600 54 887 -21 287 

Kojbyggarläger 10 000 30 000 -20 000   50 000 27 344 22 656 

Utbildning 5 000 10 000 -5 000   14 200 13 814 386 

Bidrag 86 000   86 000   106 426 0 106 426 

Administration   7 000 -7 000     5 419 -5 419 

Förrådet   10 000 -10 000     664 -664 

Summa 206 000 246 000 -40 000   280 296 228 558 51 738 

 


