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Närvarande: Karolina Vidlund, Christoffer Berg, Mikaela Thieme, Dag Karlén, Veronica
Sjödén, Per Sjödén, Jan Erik Ramström, Helené Ekfeldt Bergvik, Gunilla Gudmundsson (ej
medlem), Oscar Gudmundsson, Alexander Lillhannus, Ulrika Lundgren, Matilda Lyvik, Åsa
Lyvik.
§ 1 Mötets öppnande
Per Sjödén hälsade alla välkomna och förklarade kårstämman år 2013 öppnad.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Per Sjödén och till sekreterare Åsa Lyvik.
§ 3 Justering av röstlängden.
Stämman beslöt att röstlängden skulle justeras vid behov. Se närvarolistan.
§ 4 Val av ordförande för § 9.
Helené Ekfeldt Bergvik valdes till ordförande för § 9.
§ 5 Val av två protokollsjusterare att justera dagens protokoll.
Att jämte ordföranden, justera dagens protokoll, valdes Karolina Vidlund och Ulrika
Lundgren.
§ 6 Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.
Kårstämman ansåg sig behörigen sammankallats.
§ 7 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen justerades och godkändes av stämman. Punkt 11 och punkt 19 beslutades att vi
tar bort.
§ 8 Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen,
balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående
verksamhetsår(2012).
Kårordförande och kassör föredrog kårstyrelsens och avdelningarnas verksamhetsberättelser
(se bilaga), resultat- och balansräkningen (se bilaga) och revisorns revisions berättelse (se
bilaga).
§ 9 Fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet för
kårstyrelsens ledamöter avseende närmast föregående verksamhetsår (2012).
Balansräkningen fastställdes och stämman beviljade kårstyrelsen ansvarsfrihet för närmast
föregående verksamhetsår. Ordförande för denna paragraf var Helené Ekfeldt Bergvik.
§ 10 Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
Kårens överskott beslöts att räknar in i nästa års löpande räkenskaper.
§ 11 Behandling av motioner till kårstämman.
Det förelåg inga motioner eller skrivelser därför ströks den här punkten.
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§ 12 Fastställande av medlemsavgift och budget för det närmast följande
verksamhetsåret.
Stämman beslöt att medlemsavgiften på 350kr/termin, 1650kr/år i familjeavgift och nya
ledare gratis 1a terminen och sedan ½ terminsavgift ska vara oförändrad.
Budgeten för år 2012 fastställdes av stämman (se bilaga).
§ 13 Val av kårordförande.
Till kårens ordförande valdes Per Sjödén på 2 år.( Förra året valdes Dag Karlén som vice
kårordförande på 2 år, han har alltså 1 år kvar. Se bilaga)
§ 14 Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen, samt fastställande av tjänstgöringsordning
för suppleanter.
Till ledamöter i kårstyrelsen för tiden intill nästa kårstämma är:
Ordinarie:
Jan-Erik Ramström vald till 2014
Åsa Lyvik omvald till 2015
Karolina Vidlund vald till 2014
Christoffer Berg omvald till 2015
Nina Wahlström omval till 2014 (Utmanar/rover scout representantplatsen)
Suppleanter
Ulrika Lundgren omvald till 2015
Veronica Sjödén vald till 2014
Inger ”Lo” Löf omvald till 20115
Gunilla Gudmundsson vald till 2014
Utmanar/rover scout representant=vakant
Tjänstgöringsordningen för suppleanterna framgår av bilaga.
§ 15 Val av revisorsuppleant för verksamhetsåret 2013.
Till revisorsuppleant valdes Karin Hermudd-Öhman på 2år till 2015.
Till revisor för verksamhetsåret valdes av stämman Örjan Jonsson, vald på 2år till 2014.
§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant till Sjöscoutstiftelsen för år 2014.
Till revisor i Sjöscoutstiftelsen omvalde stämman Birgitta Sandberg på 1 år och till
revisorsuppleant omvaldes Veronica Sjödén på 1 år.
§ 17 Val av scoutkårens delegater till distriktsstämmorna och förbundsstämman för
tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa.
Som kårens delegater till distriktsstämman valdes:
Alla i styrelsen enligt ordningen på valberedningens förslag, uppifrån och ner.
§ 18 Val av valberedning.
Till valberedning valde stämman Helene Ekfeldt Bergvik, Per-Gunnar Pettersson och Åsa
Lyvik. Och Per-Gunnar är sammankallande och Åsa Lyvik är kårstyrelserepresentant.
§ 19 Mötets avslutande.
Ordförande Per Sjödén tackade för visat intresse och förklarade 2013 års kårstämma för
avslutad.
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Ordförande för mötet: Per Sjödén __________________________________________

Vid protokollet: Åsa Lyvik _______________________________________________

Justerare: Karolina Vidlund ______________________________________________

Justerare: Ulrika Lundgren _________________________________________________

