
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2009-10-09 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Kårstämma 2009-09-30 
Kerstin Ejderby Larsson, Annika Engdahl, Maria Gehlert från § 
4, Maria Hanström, Elin Hellblom, Karin Hellblom, Ulrika 
Johansson, Malin Karlbom, Jakob Kempe, Liselotte Neumann, 
Thomas Neumann, Åsa Neumann, Gunnel Larsen, Holger 
Larsen, Lisa Leonardsson, Johanna Löfving, Ulrika Palmér från 
§ 11, Elin Pålsson, Jonas Romson från § 7 till 11, Jonas Ryberg, 
Ragnar Sjögren, Matilda Stockinger, Karin Söderberg, Lovisa 
Torstensson, Wilma Wallensteen, David Wikander, Sara Winell. 

Stämman öppnades av Holger Larsen. 

Holger Larsen valdes till ordförande vid stämman. 

Maria Hanström valdes till sekreterare vid stämman. 

 

Föredragningslistan godkändes. 

 

Beslutades att justera röstlängden vid behov. 

 

Johanna Löfving och Jonas Ryberg valdes till justeringsmän och 
rösträknare. 

 

Besvarades med ja. 

 

 

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 



Verksamhetsberättelsen skickades runt för läsning.  

Resultat- och balansräkning föredrogs av Åsa Neumann. 

Revisionsberättelsen föredrogs av Jonas Romson. 

 

 

Verksamhetsberättelsen fastställdes.  

Restultaträkningen fastställdes. 

Balansräkningen fastställdes. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

 

Stämman beslutade att föra överskottet  på 44 885 kr i ny 
räkning. 

 

Inga propositioner har inkommit. 

En motion av Elin Pålsson har inkommit. Hon yrkar där 
följande: 

Danderyds sjöscoutkår hädanefter skall sortera återvinningsbart 
avfall såsom tidningar, pappersförpackningar, plast, glas och 
metall och släng dessa på lämplig återvinningsstation. 

Kåren införskaffar en lämplig sopsorteringslösning för att 
underlätta sorteringen. 

Kårens ledare, styrelsemedlemmar och övriga funktionärer 
gemensamt ansvarar för sorteringen. Detta genom att efter sina 
aktiviteter kontrollera huruvida något kärl behöver tömmas och 
om så är fallet även tar ansvar för att detta görs. 

Kårstyrelsen till nästa stämma tar fram ett förslag till 
miljöpolicy för kåren för omröstning. Policyn bör ta innehålla 
kårens syn på sopsortering, ekologiska varor och annat som 
styrelsen anser vara lämpligt i ett medvetet miljöarbete. 

 

§8 Föredragning av 
verksamhets-
berättelse, 
resultaträkning, 
balansräkning och 
revisionsberätt-
else för år 
2008/2009 

§9 Fråga om 
fastställande av 
verksamhets-
berättelse, 
resultaträkning, 
balansräkning om 
beviljande av 
ansvarsfrihet för 
kårstyrelsen för år 
2008/2009 

§10 Beslut i anledning 
av resultatet för år 
2008/2009 

§11 Motioner och 
propositioner till 
kårstämman 



Kårstyrelsen föreslår: 

• avslag på de tre första att-satserna i motionen 
• bifall på den fjärde att-satsen ”att kårstyrelsen till nästa 

stämma tar fram ett förslag till miljö-policy för kåren”. 

Efter diskusion ändrades motionens tredje att-sats till följande: 

Kårens ledare, styrelsemedlemmar och övriga funktionärer 
gemensamt ansvarar för sorteringen. Ansvariga ledare har 
ansvar för att avfallet tas om hand direkt efter varje aktivitet.  

Efter denna ändring genomfördes en omröstning om de 3 första 
att-satserna i motionen. Motionen bifölls med 11 st röster för 
och 9 röster mot.  

Den fjärde att-satsen bifölls även den av stämman. 

Motionen i sin helhet som bifölls av stämman är alltså: 

Danderyds sjöscoutkår hädanefter skall sortera 

återvinningsbart avfall såsom tidningar, pappersförpackningar, 

plast, glas och metall och släng dessa på lämplig 

återvinningsstation.  

Kåren införskaffar en lämplig sopsorteringslösning för att 

underlätta sorteringen. 

Kårens ledare, styrelsemedlemmar och övriga funktionärer 

gemensamt ansvarar för sorteringen. Ansvariga ledare har 

ansvar för att avfallet tas om hand direkt efter varje aktivitet.  

Kårstyrelsen till nästa stämma tar fram ett förslag till 

miljöpolicy för kåren för omröstning. Policyn bör ta innehålla 

kårens syn på sopsortering, ekologiska varor och annat som 

styrelsen anser vara lämpligt i ett medvetet miljöarbete. 

 

Kåren beslutade att medlemsavgiften exkl distrikts- och 
förbundsavgifter för verksamhetsåret 2009/2010 är 
- 300 kr/termin för scouter 
- 0 kr/termin för tredje syskon (yngst är nr 1) 
- 0 kr/termin för utmanarscouter som är ledarassistenter 
- minus 100 kr/termin för ledare och funktionärer (så att 
summan inkl distrikts- och förbundsavgifter blir ca 5-10 kr) 
- 100 kr/termin för stödjande medlemmar 

Budget för 2009/2010 med ovanstående som grund redovisades, 
diskuterades och godkändes.  

§12 Fastställande av 
medlemsavgifter 
och budget för år 
2009/2010 



Kårordförande  Holger Larsen                 
Vice kårordförande  Annika Holmgren 

 

 

Sekreterare   Maria Hanström                                      
Kassör   Åsa Neumann                            
Båtpatrull   David Wikander                                     
Stugfogde   Thomas Neumann                                   
Seniorrepresentant  Annika Engdahl                                  
Övrig ledamot  Urika Palmer                      
   Ragnar Sjögren 
                  

Revisor   Jonas Romson 
Revisorsuppleant  Lovisa Meijer 

 

Materialförvaltare  Håkan Sandell    
Kårutbildare  David Wikander                   
Medlemsregistrator  Åsa Neumann                         
Stuguthyrare  Kerstin Ejderby Larsson      
Nyanmälningar  Kerstin Ejderby Larsson        
Web-ansvarig  Erik Carlsson            
Arkivarie   Björn Alba      
Bidragsombud  Karin Söderberg 

  

Karin Hellblom   Sammankallande           
Jonas Ryberg                                                                         
David Wikander                                                                       
Karin Söderberg                                                                                                         

Kerstin Ejderby Larsson                                                           
Maria Gehlert                                                                           
Jakob Kempe                                                                            
Åsa Neumann                                                                                
Elin Pålsson                                                                            
Jonas Ryberg                                                                             
David Wikander               

 

  

§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 

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



En övrig fråga har inkommit från Lulla och Titti. 

De vill att något görs åt ljudnivån i stora salen. När en hel 
avdelning samlas där blir ljudnivån alldeles för hög. Någon form 
av ljuddämpning behöver införskaffas.  

Stämman håller helt med om detta och styrelsen fick i uppdrag 
att undersöka bästa lösning på problemet med för hög ljudnivå 
och genomföra den.  

Holger tackade och förklarade stämman avslutad.  

Vid protokollet Ordförande 

Maria Hanström Holger Larsen 

Kårsekreterare Kårordförande 

Justeras Justeras 

Jonas Ryberg Johanna Löfving  

 

 

§19 Övriga frågor 

§20 Stämman avslutas 


