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I Irsmiitets iippnonde.
Ordfdrande hcilsode vcilkommen och fatrklorode motet oppnat.

2 Foslst6llonde ov dogordning
Dogordning fdr arsmdtet foststdlldes.

3 lrsmdtei behairigi utlyst
Arsmotet bef anns behttrigt utlyst.

4 Vol ov funktiondrer fiir Arsmiitet
q) ordfo-ronde Jonos 66rdmon
6\ sekreterare Ulriko Johnsson
c) justerare Erik Hedberg och Alvin Bengs

5 F6redrogning ov
o) Verksomhetsbercittelse fitr kdren f6rednogs ov ordforonde (Bil.1)
b) Kasso och bolonsrcikning fdredrogs (Bil.2)
c) Revisionsberdttelsen f iredrogs

6 Foststiillonde ov bolonsriikning somt beviljonde ov snsvqrsfrihet fdr
styrelsen
Arsmo'tei faststdllde bolcnsrcikning och beviljode styrelsen snsvorsfrihet.

7 Foststtillande ov drsovgift
Arsmtitet beslutode oit en nomndndring sko ske och ovgiften skall bencimnos
kdravgift. Detto benor pA ofi 55F skatter odminisirotionen runt
medlemsovgifternq och k6ren kcn boro pdverko den del ov ovgiften som tillfoller
kdren.

I Vol qv ordfaironde och vice ordfiironde
Till ordfdrande valdes Jonos 6drdman och till vice ordf Mari-Ann Lundgren
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9 Vol ov iiwigo ledomiiter i styrelsen
s\ Sekrelercre Ulrika Johnsson
b) Kossdr Stefon Sqgstrcim
c)Medlemsregistrerone RastnusEriksson
d)Moteriolftirvcltcre AlexonderSogstro'm
e) Ombud till St Georgskommitdn Jonos 66rdman

Stugfogde Sven-Erik Andensson, uppdroget beslutos ott li99o utonfcjr styrelsen.
Kdruibildningsledore, tillfoller och kommer ott li99o pd vice ordfiinondes
uppdrcg.

10 Fostsiiillonde ov verksomhelsplon fiir kommonde 3r
F6rslog till varkomhetsplon fdredrogs och foststcilldes. (Bil.3)

11 Vol av representqnt till Wij-f6reningen
Banbro Hedbarg utsAgs till kdrens representont.

12 Vol qv revisor och revisorssuppleont
o) Revisor Barbno Hedberg
b) Revisorssuppleoni Comillo Bjdrklind

13 Foststiillonde ov f irmatecknore
Kdren kon tecknos ov ordfo'rqnde och kosscir vor och en fdr si9.
Jonos Lennart Gdrdman 680326-0253
John Siafsn 5o95tom 600519-5059

14 FoslstAllonde ov milersiittning 16r ledare
geloppet fdlier den siotligo skottefrio milersdttningen. Milersdttning sko
godkcinnos i fdrviig ov kdrstyrelsen.

1 5 /tilotioner
fngo motionar hor inkommit till drsmotet

16 M6tets ovslutonde
Ondf 6ronde f o'rklarode mdtet avslutot

yurr."o. 6r'f'1" !trl&+)9 \.,.. N...^..t
Erik Hedberg Alvin Behgs

Ulrikq Johnsson
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Hölö Scoutkår 
ansluten till Svenska Scoutförbundet 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 
Styrelse 
Ordförande: Jocke Gårdman 
Vice ordförande: Mari-Ann Lundgren 
Sekreterare: Rasmus Eriksson 
Kassör: Stefan Sagström 
 
Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten. 
 
Medlemmar 
Vid verksamhetsårets utgång bestod kåren av 62 medlemmar. 
 
Verksamhet 
I februari hade vi pulkakväll, dock utan traditionsenlig snö. 
Patrull och Senior hade en hajk i februari 
St Georg firades som vanligt i Hölö Kyrka. 
Juniorerna hade sitt traditionsenliga flottrace i Skillebyån. 
Kårhajk i maj där vi fick resa till jordens alla bergtoppar  
Sommaren 2008 åkte vi på vänortsläger  Danmark 
Trollhajken gick i år i Hölö, där två hölölag deltog 
Vi var på Silvertävlingarna, som i år gick i Nykvarn 
På hösten hade avdelningarna olika hajker var för sig. 
Jota arrangerades i Scoutgården i Hölö, dör scouter från hela Södertälje och Nykvarn deltog. 
Höstterminen avslutades med besök av lusse Lalle m.fl i  Wij Gammelgård. 
Öppet hus med julpyssel i Scoutgården där besökarna fick chans att baka, pyssla, stöpa ljus mm. 
Förutom detta har fyra avdelningar haft egen verksamhet en gång i veckan. 
 
 
Lokaler 
Arbetet på vårt hus Scoutgården har fortsatt, mycket finns kvar att göra. 
Vår stuga ”Pålsteken” användes lite, men arbetet där ligger lite lågt tills vi börjar få lite bättre 
ordning på Scoutgården. 
 
Hölö den 
 
 
Jonas Gårdman Mari-Ann Lundgren Rasmus Eriksson 
Ordförande  Vice ordförande Sekreterare 
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Verksamhetsplan Hölö Scoutkår verksamhetsåret 2009 
 
Under året planerar scoutkåren att erbjuda verksamhet fyra 
avdelningar, minior, patrull och senior, och till hösten även en 
junioravdelning. 
Alla avdelningar planerar att ha veckomöten under terminerna. 
Kåren åker på minst en hajk varje termin, patrullscouterna deltar i 
ytterligare minst en hajk varje termin. 
 
Under sommaren kommer kårens egna läger För Över stå till buds. 
Silvertävlingarna kommer 2009 att arrangeras av Hölö Scoutkår. 
 
Kårstyrelsen planerar att ha 4 protokollförda möten under året. 
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Revisionsberiittelse

Undertecknade av Hdlii Scoutk6r valda revisorer ffir efter fullgjort
uppdrag avgiva ftiljande beraftelse.

Vi har tagit del av ft,reningens kassabok, verifikationer och dvriga
handlingar, vilka liimna besked om den ekonomiska st?illningen. Vi har
diirvid funnit samtliga poster vederbdrligen verifierade och vdl fiirda.

Med stdd av vad som framkommit vid revisionen ftires16r vi att
fiireningens kasstir och styrelse beviljas ansvarsfrihet fiir
I jaauari 2008 - 3l december 2008 trs ekonomiska verksamhet.

H,616 den l0 mars 2009
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