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Ärsmöte för Hölö scoutkår
L?:e april 2O!5 klockan 12:00 i Scoutgården

1.Årsmötets öppnonde

Ordföronde hälsode olla vdlkomnq och förklqrode årsmötet öppnot.

2.Fostställande ov dogordning
Dagordning för årsmötei foststölldes.

3. Ärsmöfet behörigt uflyst
Ärsmöfet fonns behörigen utlyst

4-Val dv funklionärer f6r årsmötet
o) väljo Jocke 6årdmon till mölesordföronde.

b) väljo Åso Elgstig till mötessekreterora.
c) väljo Elin 6årdman och Filippo Wohlström till iusierare.

5. Föredrogning av

o) Verksamheisber dttelse f6r löregående verksomhetsår presenterodes för
årsmötet. (bilogo 1) Ärsmotet besluiode ctt godkönno verkomhetsberiiitelsen
med justeringor * och liiggo desso till hondlingorno

b) Kosso och bolonsräkning föredrogs (bilogo 2)

c) Revisionsberöttelse föredrogs (bilogo 3)

6. Foststöllande ov bolonsrAkning somt onsvorsfrihet för styrelsen.

Ärshötet fdstsiöllde bolonsriikningen och beviljcde siyrelsen onsvorsfrihet.

7. Fdststöllonde av årsovgift
Årsmötet beslöt qtt till hösten 2015 höja kårovgifterno till 400kr/tErmin för
medlemmorno och !25kr !ör ledore somt oti höio hqjkpriset med 50kr till
25Qkr.

8- Vol ov ordförande och vice ordföronde
Till ordföronde voldEs Jocke Gårdmon och till vice ordförande voldes Rosmus

Eriksson
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9- Vol ov övrigo ledcmoter i styrelsen
o) Sekreierore Äso Elgstig
b) Kassör Kristino Bengtsson
c) Medlemsregistrerore Rosmus Eriksson

1O.övri9a uppdrag

c) Ombud till 5:t Georgskommitlån Jocke 6årdmon

b) Moleriqlf örvqltqre Vokont

c) Stugfogde Vakont

d) Kåruibildningsledore Slyrelsen
e) Representont lill styrelsen för Wij 6ommelgård Helen Gårdmqn

11. Foststöllonde ov verksamhetsplon för kommonde år
Förslo9 till verksomhetsplon föredrogs (bilogo 4) och godköndes med tilltiggai
S:l Georg under årligo orrongemong

12. Vol ov revisorer:
o) Revisor ordinorie Bdrbro Hedberg

b) Revisor suppleoni Vakont. Slyrelsen får i uppdrog otl hitio en suppleonf.

13. Fostställonde av firmatecknore
Kåren kon iecknas av ordföronde och kossör vor och en för sig.
Jocke 6årdmon 68 03?6 -O?53

KrisJino Bengtsson 7404t7 -OO81

14. Foststöllande ov milersöttning för ledore
Beloppet följer den stotliga rekonmendolionan. Milerscittning sko godkännos i

förvög ov kårstyrelsan.

15. Godkönnonde ov stodgar
Stodgarno ör godköndo

16. fnkomno motioner
fngo motioner har inkommit

17. l{ötets ovslutonde
Ordföronde förklarode mölel ovslutot och tockcde deltagorno.
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Hölö / ?0t5

Jocke Gårdman Ordförande

Justeros:
Hölö / zot'

/,Lt t- ii.r. p p.a= . tuLc. i 1. I :-.:.ffö'n
Elin Gårdman Filippa VVahlshöm

*) Följonde justaringor eller tillö99 skoll göros till verksomhetsberättelsen: vice
ordförande; Rosmus Eriksson. Vi har hoft bro ledormöten under ård, diir mårga
ledore deltogit. Avdelningen Spårorno vonn vondringspriset Silverkringlan under
Silvertävlingorno. Avdelningen Utmonornc har orrongerot ett uppskottot
Holloweendisco ftir de yngre scoulerno, de hor tiven daltogit i Riddorvoka och
drrangerol filmkvällor. Halo kåren hor vorit delokiig i olt crrongero
Silvertövlin9en.

Hölö Scoutk6r c/o Jocke aårdrnon Tel08 551 57 056 E-posf; info@holoscoutkor.se
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5tyr.cls€
Scoutkåre8 styrelse hor und€r 2014 be3tdtt ov följonde:
Otdförcnde

Kossör
Sekrelerore

Suppleont

Revisor ersättqre

Övrigo uppdrog
Mot.riol förvoltore
Stugfogde
Ohbud 5i aeorgskonnittd
KårulbildningsoBvarig
Onbud till Wij

Jocke 6årdhon
Jitrgefi3årglsrd !c:errt'- Lr -::a," t-.t

6unilld Pei€rbock
Ulriko Johnsson
Äso €lgstig
Jörg€n Berglund

Atni L,nder Kullås
Borbro Hedberg

Jocke 6,årdrnon

Hel€n 66rdlnon

Styrcls.tr6tc
Kå.ltyrelsen hor under 6ret hdft ivd protokollfiirdo höie, lre ledormöfe, vorav ett ofiongeroi
av styrelsen för ledarna. Detta gick ov slopeln vad Ldngsiön lned lndi och frevligt uhgtinge.

Il-$niit
Årsmöte hölls i scoutgården den 27 mors med 18 personer nörvoronde.

vcrksonhetcn
Hölö scoutkår dr onslut€n till Svehsko scouiförbundef och hdr 64 nedlemnor.
Verkomhet€n bedrivs i fyro ovdelningol. 5pårare, uPPtdckore, öventy.ore och ltmonore. Desso

ovdelningor hdr ollo seporolo ledorleddo veckolroffor med oliko tenoh. åvdelningorno 9ör ocksti

utflykter och orrongerot hoiker töt den eg a ovdel^inge .

Under å.et hor kåren arrongeroi gemensom pulkokvrill, reflexspår, vårhqjk och sonmor- o

julovslutning. Som inledning pä h8tterminen orrongerdde k6ren Kolarhaiken vid 60lltorpsmilon

utdnfar skotivång.
Dessutoh delfog scoutkåren vid Volborgsfirondet vid Wii i Hölö och Ooxens tradiiionello

.julmorknod runt odvenf .

I februori vor en del ov kdrens ledore på för€lö3ningen, "oit b€höto born och ungdonor lned

speciello behov' ov Lo35e Ändersson

Rekrytering dv nyq scoul€r gairs direkt vid terhinslorf.

Hölö sco0tkår c/o Jocke Gårdnon
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spärdrro hdl" jobbot lned chiffe., reso iölt, hoft nofurlairo, övoi på knopor och honlera eld.

Urytiickor,|nhat övot surrning, jobbof med chiffer och hontverk, eld uton rök, ldrt otn

fryckförbond och by99o sjukbår och tnåhgo övnihgor tned fokus på somorbete.
Upptackorno deltog i Silvcrtdvlingorno och tog hen fösiopris.t i form ov Silverkringlon.

Ävehtryre hor hdft fokus på dehokroli och scouting jorden .uni, pqddlot kanot, hoft filmkvällor
och förberetl dcliogond. i Viinorislögpi i FiBkd l ehocci. Åventyrornd hor seit lill dit kårens
kanoier vorit redo ott orwiirdos blo vid Silverfövlingsrno och inför viinorlsliigret fixodes
kiikslddor och ufrustning kornpletterodes.
Tillsommans med kårens Utmonore, vor doln på hojk vid ETSF;S iräkåto i Sörkon. Dör koln

lröningorho lned otl göro eld utoh.ök viil lill poss.

Utno6re

Fdr oll bedrivo denno verkonrhet, krövs dei 
'r*ingder 

ov frivilligt engogcmong från ledore och
förtildrar.

Lokolcr
vi hor tvd fosfagheier till vdrt förfo96nde. 86do ör i eti stöndigt behov ov renoverirg och

undcahäll, vilket unde-r p€rioder är clt lufft och hårt orbete för ldr€ns nedlelnmor. 
^rbefeffortskrider, dock i olikd tokf under iirei.

H6l6

Jond3 drdnon
Ordföronde

Ulriko tohnsson
Sekreterore

Hölö Scoutldr C/o Jocke 6,årdlnon Tel 08 551 57 056 E-post; info@holoscoulkor.se

l.t96"d 153 92 Höld P9 83 33 91-6 Hemsido; www.holoscoulkdr sc



Revisionsberättelse

Undertecknade av Hölö Scoutkår valda revisorer får efter fullgjort
uppdrag avgiva ftiljande berättelse.

Vi har tagit del av fiireningens kassabok, verifikationer och övriga
handlingar, vilka liimna besked om den ekonomiska stiillningen. Vi har
dåirvid funnit samtliga poster vederbörligen verifierade och väl ftjrda.

Med stöd av vad som framkommit vid revisionen öreslår vi att
ftireningens kassör och stlrelse beviljas ansvarsfrihet fiir
1 januari 2014 - 3l december 2014 års ekonomiska verksamhet.

Hölö den 23 februari 2015
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Boksluts sammanställning Hölö Scoutkår 2014

Not'1 Hyra för scoutgården
2 Flkostnader

Konto Kostnader lntäkter Utfall 2014 Not
Medlemsavoifte. + evo SFF & distrikt 100 00 20 315.00 20 215,O0 lnoående resultat 127 673 U
Bidraq 000 22 000.00 22 000,00 Arets resultat 35 480 46
Hvrot I 100 00 0.00 -8100,00 I Disoositioner 000
Scoutklädel 000 210 70 2'10.70 Utqående bank 163154.10
Konto & Postoavo 456 00 000 -456,00
Haik & Läoer 3'1 603.07 53 500 00 21 896,93
Lek & Ovn. material 0.00 000 0,00
Utb & Böcker 500,00 0,00 -500,00
Kåwerksamhet 5 723,27 6 158 00 434,73
Radioscoutino 0,00 0,00 000
Haik och läqermt 0,00 0,00 000
Kanoter 0,00 0,00 000
Scoutoården 25 27244 5 051,50 -24 220 90 2
Scouistuoan 0,00 0.00 0,00
Summerino 71744.74 107 234.21 35 480,46
Resultat 2014 35 /t80,46

Utq balans 2014 bank '163 154,'10
lnq bålans 2014 rcsultat 127 673.64
Skuld 0.00
Resultat (ut - (in + skuld)) 35 480.46
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Verksomhelsplon 2015

Hölö scouikår ploneror 2015

. Bedrivq scouiverkqmhef med ledorleddo veckotröftar, far fyro
scoufqvdelningor, spärqre, upptäckore, öventyrore och utmonore.

. Änordno hojker, både gemensommo för helo kären och för de oliko
6ldersindelode ovdelningorno.

. Uppmuntro till ort åko pd lager, både större internoiionello/nqtionello till
mindre som kåren sjiilv onsvoror för.

. De årligq orrongemongen som sker på hemmoplon ar pulkokvaill, delto i

Silvertdvlingorno, julpyssel pö scouigdrden och julfest.
. Underhåll på vär scoutgård.
. Siyrelsen ploneror ott ho minsl4 protokollfördo möten
. Tröffqr för ledore som ska ske minst 2 gånqer om året.
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