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Protokoll 2014-08-30 
 

 
1. Kårstämmans öppnande 

Mötet öppnas av ordförande Nathalie C. Andersson kl. 13.15. 
2. Formalia 

a) Val av mötesordförande 
Karin Blomgren väljs till mötesordförande. 

b) Val av mötessekreterare 
Amanda Nylund väljs till mötessekreterare. 

c) Val av två justerare tillika rösträknare 
Erland Nylund och Åke Nyman väljs till justerare tillika rösträknare. 

3. Justering av röstlängden 
Röstlängden fastställs till 19 personer (angivna på närvarolistan). 

4. Fastställande av 
a) Dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat material, med ändringen att punk 11 blir 
behandling av policys och får punkt a) Antagande av alkoholpolicy, b) Antagande av 
matpolicy. 

5. Kårstämman behöriga utlysande 
Kårstämman anses som behörigen utlyst.  

6. Fastställande av  
a) Verksamhetsberättelsen 2013–2014. Stämman fastställer verksamhetsberättelsen som den 

utkommit i handlingarna och lägger den till handlingarna.  
b) Balans- och resultaträkning 2013–2014. Stämman fastställer balans- och resultaträkningen som de 

utkommit i handlingarna och lägger den till handlingarna.  
c) Beslut i anledning av kårens vinst och förlust.  

Styrelsen föreslår  
att  årets resultat, 27 824 kr, balanseras i ny räkning.  

Beslut att bifalla styrelsens förslag. 
d) Revisonsberättelse. Stämman fastställer revisonsberättelsen och lägger den till handlingarna. 

7. Frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2013–2014. 
Styrelsen beslutar att ge kårstyrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2013–2014 ansvarsfrihet.   

8. Fastställande av  
a) Verksamhetsplan 

Stämman fastställer verksamhetsplanen som den utkommit i handlingarna. 
b) Kåravgift  

Medlemsavgiften till kåren fastställs till 32 kr per termin. (I skrivande stund innebär detta 
en terminsavgift på 160 kr per termin för den som endast är medlem i Gränslösa scoutkår.  

c) Budget 
Budgeten antas av stämman som den är skriven i handlingarna, med ändringarna att höja 
budgeten för försäljning av märken etc. till 100 kr, att höja posten övrigt till 2390 kr, samt 
att ändra budgetposten ”Äventyr” till 45 000 kr i kolumn både intäkter och kostnader.  

9. Behandling av motioner 
Inga motioner har inkommit. 

10. Behandling av förslag på stadgeändring 
Stämman beslutar godta förslaget på stadgeändring som de utkommit i handlingarna, med ändringen att 
räkenskapsåret är brutet och löper från 1 juli till 30 juni. 
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11. Antagande av policy 
a) Antagande av alkoholpolicy 

Ändringsförslag lades dels om att ändra den högsta tillåta volymprocenten alkohol till 0%, och dels om 
att reglera förtäring av alkoholfria drycker som förknippas ed alkohol ej skulle tillåtas. Ett förslag lades 
om att detta skulle gälla enbart då personer under 18 närvarade. Samtliga dessa ändringsyrkanden 
avslogs. 
Stämman beslutar att i första styckets första mening sist lägga till parentesen ”(enligt svensk lag går 
gränsen för alkoholfylld dryck vid 2,25 volymprocent)”, samt att ta bort näst sista meningen i första 
stycket av ”Förslag till alkoolpolicy”: ” enligt svensk lag går gränsen för alkoholfylld dryck vid 2,25 
volymprocent”.  
Stämman beslutar att godta alkoholpolicyn med framröstade ändringar.  

b) Antagande av matpolicy 
Stämman beslutar att anta matpolicyn som den utkommit i handlingarna. 

12. Val av kårordförande 
Till kårordförande väljs Nathalie C. Andersson. 

13. Val av vice kårordförande 
Till vice kårordförande väljs Lina Ottoson. 

14. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 
Stämman beslutar att fastsälla antalet ledamöter till tre. Till övriga ledamöter väljs Christoffer Hagren, Erik 
Carlsson och Tova Gustavsson. 

15. Val av valberedning 
Kårstämman beslutar att till valberedningen välja tre personer. Till valberedningen väljs Erland Nylund, 
Sofia Winroth och Jonatan Sundén (sammankallande). 

16. Val av revisor och revisorssuppleant 
Stämman beslutar att till revisor välja Charina Hallberg och till revisorssuppleant välja Elisabeth Larsson. 

17. Val av scoutkårens representanter till distriktsstämman 17–19 oktober 2014  
a) fyra delegater 

Stämman väljer Nathalie C. Andersson, Erik Carlsson, Patrik Brising, och Oskar Strid till delegater. 
b) fyra suppleanter 

Stämman väljer Erland Nylund som förste suppleant, Christoffer Hagren till andre suppleant och 
beslutar att styrelsen ges mandat att fyllnadsvälja fler suppleanter vid behov. 

18. Val av scoutkårens representanter till Demokratijamboreen i Kristianstad 21–23 november 
2014 
a) en delegat 

Stämman beslutar att välja Nathalie C. Andersson. 
b) en suppleant 

Stämman beslutar att välja Christoffer Hagren. 
19. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
20. Stämmans avslutande 

Stämman avslutas kl. 17.51. 
 

 

Närvarande: 

Amanda Nylund, Karin Blomgren, Nathalie C. Andersson, Fredrik Hallberg, Christoffer Hagren, 

Viktor Hagren, Åsa Andersson, Erik Carlsson, Patrik Brising, Johanna Falkenström, Pontus 

Falkman, Elin Höök, Åke Nyman, Erland Nylund, Lina Ottosson, Oskar Strid, Jonathan Sundén, 

Sofia Wiberg, Daniel Martling. 


