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Kårstämma 2011-09-27 

David Wikander, Elin Pålsson, Karin Hellblom, Jonas Ryberg, 

Åsa Neumann, Patrik Eliasson, Ulrika Palmér, Thomas 

Neumann, Gunnel Larsen, Kerstin Ejderby-Larsson, Jonas 

Romson 

Stämman öppnades av Patrik Eliasson. 

Patrik Eliasson valdes till ordförande vid stämman. 

Karin Hellblom valdes till sekreterare vid stämman. 

 

Föredragningslistan godkändes. 

 

Beslutades att justera röstlängden vid behov. 

 

David Wikander och Gunnel Larsen valdes till justerare. 

 

Stämman ansågs vara behörigen sammankallad. 

 

 

 Verksamhetsberättelsen skickades runt för läsning. I 

denna version har några avdelningar skrivit om 

Örsö-2011 vilket inte ingår i detta verksamhetsår och 

kommer därmed att tas bort i slutversionen. 

 

 Avdelningen Havsgudarna fanns under hösten 2010 

men i verksamhetsberättelsen saknas deras 

sammanfattning. De kommer nämnas i slutversionen. 

 

Närvarande 

§1 Mötets öppnande 

§2 Val av ordförande 
vid stämman 

§3 Val av sekreterare 
vis stämman 

§4 Godkännande av 
föredragnings-
listan 

§5 Justering av 
röstlängden 

§6 Val av två 
justeringsmän 

§7 Fråga om 
kårstämman 
behörigen 
sammankallats 

§8 Föredragning av 
verksamhets-
berättelse, 
resultaträkning, 
balansräkning och 
revisionsberätt-
else för år 
2010/2011 



EC åååå-12-09 

 Resultat- och balansräkning föredrogs av Åsa Neumann 

som sammanfattade sin dragning med att kåren är 

solid och har en mycket stabil ekonomi.  

 

 Revisionsberättelsen föredrogs av Jonas Romson som 

också föreslog stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet 

 

 Önskemål från Jonas Romson att 

verksamhetsberättelser framöver skall inkludera 

information om kårens medlemsutveckling under 

flera år.  

 Verksamhetsberättelsen fastställdes med tillägg att den 

text som rör Örsö-2011 tas bort samt att avdelningen 

Havsgudarna läggs till. 

 Restultaträkningen fastställdes. 

 Balansräkningen fastställdes. 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

 

Stämman beslutade att föra överskottet i ny räkning. 

 

En ny motion har inkommit. Dessutom har stämman att ta 

ställning till styrelsens förslag med anledning av en motion om 

miljöpolicy som inkom för 2 år sedan. 

Utestående motion från föregående årsmöte 

Miljöpolicy: Stämman gav styrelsen i uppdrag att fatta beslut 

om kårens miljöpolicy 

Motion angående ”rutiner kring ledare som slutar” från Ulrika 

Royen 

Stämman avslog motionen  

Stämman gav styrelsen i uppdrag att, i motionens anda, utforma 

en avtackningspolicy för ledare som lämnar sitt ledaruppdrag  

§9 Fråga om 
fastställande av 
verksamhets-
berättelse, 
resultaträkning, 
balansräkning om 
beviljande av 
ansvarsfrihet för 
kårstyrelsen för år 
2010/2011 

§10 Beslut i anledning 
av resultatet för år 
2010/2011 

§11 Motioner och 
propositioner till 
kårstämman 
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Medlemsavgiften fastställdes till nuvarande nivå, dvs 400 

kr/barn och 100 kr för tredje barn/assistent. 

Budgeten för 2011/2012 fastställdes enligt kassörens förslag 

  

 

Kårordförande  Patrik Eliasson  

Vice kårordförande  Dana Palmér 

 

 

Sekreterare   Maria Hanström                                      

Kassör   Åsa Neumann                            

Övriga ledamöter  Karin Hellblom                      

   Ragnar Sjögren 

                  

Revisor   Jonas Romson 

Revisorsuppleant  Lovisa Meijer 

 

Materialförvaltare  Håkan Sandell 

Kölbåtansvarig  Holger Larsen och Lars Ideström 

Kårutbildare  Karin Hellblom 

Medlemsregistrator Åsa Neumann 

Stuguthyrare Kerstin Ejderby-Larsson 

Nyanmälningar Kerstin Ejderby-Larsson 

Web-ansvaring Erik Carlsson 

Arkivarie  Björn Alba 

Majblommeansvarig Gunnel Larsen 

Bidragsansvarig Karin Söderberg 

Vrakpatrullen Jonas Ryberg (tillägg till 

valberedningens förslag) 

  

Sammankallande David Wikander . Styrelsen utser en 

representant ur styrelsen.                                                                                                          

§12 Fastställande av 
medlemsavgifter 
och budget för år 
2011/2012 

§13 Val av 
kårordföranden 
och vice 
kårordföranden
  

§14 Val av övriga 
ledamöter i 
styrelsen  

§15 Val av revisor och 
revisorsuppleant 

§16 Val av övriga 
kårfunktionärer 

§17 Val av 
valberedning 
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Delegater  Åsa Neumann 

David Wikander  

Elin Pålsson 

Kerstin Ejderby-Larsson 

Ulrika Palmér 

Jonas Ryberg 

 

Inga suppleanter utsågs.      

 

 Förslag från Jonas Romson att kåren bör se över sin 

ränteintäktsdel så att bättre avkastning ges. Stämman gav 

styrelsen i uppdrag att placera likvida medel på konton 

med bättre avkastning. 

 Stämman gav styrelsen i uppdrag att utforma en 

utbildningspolicy. 

Patrik förklarar mötet för avslutat.  

Vid protokollet Ordförande 

Karin Hellblom Patrik Eliasson 

Sekreterare Kårordförande 

Justeras Justeras 

David Wikander Gunnel Larsen  

 

 

§18 Val av delegater 
till distrikts-
stämmor fram till 
nästa kårstämma 

§19 Övriga frågor 

§20 Stämman avslutas 


