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Kårstyrelsens sammanträde nr 396 
Datum: 2013-05-05 Tid: 18:30  Plats: Lokalen Bredängsvägen 

Kallade: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Fredrik Jonsson, Agnieszka 
”Agga” Wrzalik, Peter Gustafsson, Kjell ”Limpan” Lindberg, Robin Engström, Natalie 
Riggott, Einar Nygård, Simon Ström, Kaj Jonsson, Mikael Johansson, Elin Robertsson, 
Rebecka Ingram samt Gustav Dagberg. 

1. KS öppnande 

2. Val av justeringsperson 

3. Justering av röstlängd 

4. Fastställande av föredragningslistan 

5. Genomgång av föregående protokoll 

6. Kompletterande val 

7. Rapporter och meddelanden 

a. Avdelningsrapporter 
b. Lokaler och material 
c. Pettersberg 
d. Ekonomi 
e. Jubileumsgrupp 
f. AU informerar 

 
8. Läger 2012 

a. Upptäckarscouter – verksamhet  
 

9. Läger 2013  

a. Spårarscouter - ekonomi 
b. Upptäckarscouter – ekonomi 
c. Äventyrarscouter – ekonomi 

 
10. Verksamhetsplan 2013/14 

11. Arbetsbeskrivningar 

12. Förslag om förändring av kårens interna lägerbidragssystem 

13. Uthyrning av lokaler 

14. Trygga möten 

15. Uppdatering av loggor 

16. Övrigt 

17. Infobladet 

18. KS avslutas 

 

 Datum  

Kallelse 2013-04-28  
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Beslutsunderlag - Förslag om förändring av kårens interna lägerbidragssystem 

För ett par år sedan införde kåren ett internt system som styrde hur lägerbidragspengar 
från kommunen för läger och övernattningar ska fördelas. Detta för att pengarna alltid 
skulle räcka hela året. 

Beloppen både från kommun och våra interna belopp har under åren förändrats och 
idag får vi 35 kr för varje dag vi en övernattning eller läger. Internt fördelar vi sedan 40 
kr till Pettersberg och 25 kr till aktivitet som inte var på Pettersberg. 

De senaste åren har vi haft ett maxtak på antal dagar från kommunen på cirka 1000 
dagar. Detta är ungefär vad vi har förbrukat i verkligheten, med 30% på Pettersberg 
och 70% på övriga aktiviteter. Med de siffrorna så får vi ett överskott på 5500 kr varje 
år, vilket gör att vår interna omfördelningsfond växer. Idag är fonden på cirka 45 000 kr. 

Detta är inte bra, framför allt inte för övernattningar och läger som inte är på 
Pettersberg och som fått mindre pengar att röra sig med. Jag föreslår därför att 
beloppen höjs. 

Om vi antar att alla siffror ovan håller sig stabila och vi höjer Pettersbergs-pengen till 
45 kr och Övrigt-pengen till 35 kr så tar fonden slut ungefär år 2026. Om vi då, dvs om 
tretton år, justerar beloppen till 42 kr respektive 32 kr och fortsätter med dem fram i 
oändligheten kommer fonden att ligga stilla på 2000 kr år för år. 

Det är självklart fånigt att fatta beslut för sådana tidsrymder baserat på dagens 
verklighet. Däremot ger det en indikation om vad vi kan och bör göra idag, med 
beredskap att över tid vara flexibla och skruva på siffrorna när behov uppstår. 

Jag föreslår därför KS att: 

1.  Med omedelbar verkan höja det interna lägerbidraget för aktivitet på Pettersberg till 
45 kr och för övrig aktivitet till 35 kr. 

2, Ge kassören i uppdrag att minst en gång om året göra en prognos för framtiden 
kring lägerbidraget och vid behov föreslå lämpliga förändringar. 

Peter Gustafsson, Kårkassör 

2013-04-03 

 

 

 

Motförslag av Robin Engström 2013-04-03 

Jag vill inte helt hålla med om denna höjning. Om man vill se på historian till varför det 
är 10kr mer på Petters är det för att vi inte gjorde någon ändring på det som gick till 
Petters när dessa regler infördes av kommunen.  

 

Så mitt förslag är att vi ger 42 kr per dag för alla aktiviteter och är man på Petters så 
ska pengarna gå till Petters. Både avdelningar och Petters får mer pengar för 
övernattningar och vi tar bort konstiga skillnader i bidrag. 


