
Protokoll	  från	  Gränslösas	  kårstämma	  30	  Aug	  2015	  
	  
	  
Kårstämman	  inledde	  med	  ett	  tal	  från	  avgående	  kårordförande	  Nathalie	  
C	  Andersson,	  där	  hon	  påminde	  om	  resan	  från	  en	  idé	  om	  en	  äventyrlig	  
och	  gränslös	  scoutkår	  2012,	  till	  bildandet	  2013,	  och	  resultatet	  2015.	  	  
En	  väletablerad	  scoutkår	  med	  85	  medlemmar	  som	  engagerar	  varandra	  
i	  äventyrsskapande,	  senast	  ett	  tema	  för	  ett	  distriktsläger	  för	  2300	  
personer	  på	  Vässarö.	  
	  
	  
1)   Stämman	  förklaras	  öppnad	  1330	  av	  kårordförande	  Nathalie	  C	  

Andersson	  
2)   	  

a)  Malin	  Amnefelt	  väljs	  till	  stämmoordförande.	  
b)   Erik	  Carlsson	  väljs	  till	  stämmosekreterare.	  
c)   Fredrik	  Hallberg	  och	  Eric	  ”Katten”	  Sandberg	  väljs	  att	  justera	  

protokoll,	  tillika	  rösträknare.	  	  
3)   Röstlängden	  justeras	  till	  20personer,	  samt	  en	  åhörare.	  
4)   Dagordningen	  fastställs	  till	  den	  utdelade	  utan	  ändringar.	  
5)   Kårstämman	  fanns	  behörigen	  utlyst	  genom	  medlemsutskick	  via	  mail	  

per	  14	  juli,	  och	  uppföljande	  utskick	  av	  handlingar	  via	  mail	  och	  
Facebook-‐Event	  under	  augusti.	  

6)   	  
a)   Verksamhetsberättelsen	  fördrogs	  som	  ett	  poputteri	  av	  skådespel	  

som	  speglade	  verksamhetsåret	  undertiden	  som	  den	  lästes	  upp.	  
b)   Resultat	  och	  Balansräkning	  föredrogs	  av	  Erik	  Carlsson,	  revisor	  

Charina	  Hallberg	  kommenterar	  att	  resultatet	  på	  12545:-‐	  inte	  är	  
korrekt	  utan	  ska	  vara	  9896:-‐,	  pga	  ett	  bokningsfel	  i	  
ekonomisystemet.	  Felet	  består	  i	  att	  inkomna	  utläggsredovisningar	  
på	  2649,37	  har	  bokförts	  på	  verksamhetsåret	  15-‐16	  snarare	  än	  14-‐
15,	  och	  därmed	  inte	  skapat	  den	  kostnad	  som	  påverkar	  resultat	  
141-‐5.	  	  Resultat	  och	  Balansräkning	  justeras	  manuellt,	  bifogas	  och	  
läggs	  till	  handlingarna.	  

c)   Resultatet	  på	  9896:-‐	  fördelas	  genom	  att	  5000:-‐	  av	  resultat	  
fonderas	  i	  Äventyrsfonden	  och	  4896:-‐	  balanseras	  i	  ny	  räkning.	  
Stämman	  uppdrar	  styrelsen	  att	  konkretisera	  regler	  för	  
Äventyrsfonden	  och	  återrapportera	  dessa	  till	  medlemmarna.	  



d)   Revisionsberättelsen	  läses	  upp	  av	  revisor	  Charina	  Hallberg	  och	  
läggs	  till	  handlingarna.	  

7)   Stämman	  beslutar	  om	  ansvarsfrihet	  för	  kårstyrelsen	  verksamhetsåret	  
14-‐15.	  

8)   Den	  föreslagna	  Treårsplanen	  läses	  upp	  och	  debatteras.	  Ett	  antal	  
ändringar	  bifalls	  och	  den	  uppdaterade	  treårsplanen	  läggs	  till	  
handlingarna,	  och	  publiceras	  på	  hemsidan.	  
	  
Protokollnotering	  från	  debatten.	  Vad	  gör	  Scouterna	  Sverige	  för	  att	  
bredda	  scouting	  i	  Sverige?	  Malin	  redogör	  för	  arbetet	  genom	  sin	  roll	  
som	  ledamot	  i	  Scouternas	  Styrelse	  
	  

9)   	  
a)   Verksamhetsplanen	  för	  nästkommande	  år	  (15-‐16)	  läses	  upp	  och	  

bifalls	  med	  en	  ändring,	  samt	  en	  protokollnotering.	  Låt	  rubriker	  i	  
verksamhetsplan	  och	  treårsplan	  följa	  varandra	  för	  att	  lättare	  se	  
kopplingen.	  	  Verksamhetsplanen	  ändras	  och	  läggs	  till	  
handlingarna.	  

b)   Kåravgiften	  fastställs	  till	  32:-‐	  per	  termin,	  samma	  som	  tidigare	  
verksamhetsår.	  

c)   Budgeten	  för	  verksamhetsåret	  15-‐16	  läses	  upp	  och	  bifalls.	  
10)   	  Inga	  inkomna	  motioner	  finns.	  
11)   	  Stämman	  väljer	  Erland	  Nylund	  som	  ordförande	  för	  Gränslösa	  

Scoutkår	  på	  1år.	  	  
12)   	  Stämman	  väljer	  Daniel	  Bertilssen	  som	  vice	  ordförande	  på	  1år.	  
13)   	  Stämman	  väljer	  Anders	  Hansson,	  Lina	  Ottosson,	  Åke	  Nygren	  och	  

Peter	  Nordin	  som	  ledamöter	  på	  1år.	  
14)   	  Stämman	  väljer	  Eric	  ”Katten”	  Sandberg	  och	  Jonatan	  Sundén	  som	  

valberedning	  
15)   	  Stämman	  väljer	  Chatarina	  Hallberg	  till	  revisor	  för	  

verksamhetsåret	  15-‐16,	  samt	  Elisabeth	  Larsson	  som	  suppleant.	  
16)   	  Stämman	  väljer	  Erland	  Nylund,	  Erik	  Carlsson,	  Åke	  Nygren	  samt	  

Patrik	  Brisning	  att	  representera	  kåren	  vid	  distriktsstämman	  för	  
Stockholms	  Scoutdistrikt	  2015.	  	  Styrelsen	  uppdras	  att	  ersätta	  med	  
suppleanter	  vid	  behov.	  

17)   	  Inga	  övriga	  frågor	  noterades.	  
18)   	  Stämmoordförande	  Malin	  Amnefelt	  förklarade	  stämman	  avslutad	  

1805.	  
	  
	  



	  
Ordförande	  	   	   	   	   	   	   	   Sekreterare	  	  
Malin	  Amnefelt	  	   	   	   	   	   	   Erik	  Carlsson	  
	  
	  
Justerare	  	   	   	   	   	   	   	   Justerare	  	  
Fredrik	  Hallberg	   	   	   	   	   	   Eric	  Sundberg	  


