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Ärsmöte för Hölö Scoutkår 2016
!7:e mars 20L6 Scoutgården

1. Ärsmötets öppnonde
Ordföronde hölsode qllq völkomnq och förklarqde årsmötet öppnot.

2. Foststöllonde ov dogordning

Dogordningen foststcilldes med tillögget qtt vi tor bort punkt 15, Godkönnonde ov

stodgor, då den styrs centrolt.

3. Ärsmötet behörigt utlyst
Ärsmötet fonns behörigen utlyst

4. Vol ov funktionörer för årsmötet
o) att völjo Jocke Gårdmqn till ordföronde
b) ott völjo Äso Elgstig till mötesekreterare
c) ott völjo Tobios Ekström och Anders Mottsson till justerore

5. Föredrogning ov

a) Ver ksomh ets beröt t else f ör f ör egäende ver ksom h ets år pr es ent er ades f ör årsmötet.

(bilogo 1) och lciggo dessq till hondlingorno.

b) Kosso- och balonsrökning f öredrogs (bilogo 2) En vinst på 7000 kr tillkommen då 5t:

Georgskommitån upplösts och pengorno delots upp mellon kårerno.

c) Revisionsberöttels e f öredrogs (bilogo 3)

6. Foststöllonde ov bolonsrökning, somt beviljonde ov onsvorsfrihet för styrelsen

Ärsmötet fqststöllde bqlonsrökningen och beviljade styrelsen onsvqrsfrihet.

7. Foststöllonde ov kåravgift
Ärsmötet foststöllde käravgrften till 450 kr,priser för övrigo kostnader kvorstår.

8. Val ov ordföronde och vice ordföronde
Till ordförqnde vqldes Jocke Gårdmon och till vice ordföronde voldes Rosmus Eriksson.

9. Vol av övrigo ledomöter i styrelsen
a) Sekre'ferare Åsa Elgstig
b) Kossör Kristino Bengtsson

c) Medlem sregisf rerore Rosmus Eriksson
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10. övriga uppdrag
o) Moteriolf örvqltore Conny Lindho lm

b) Stugfogde Vqkont
c) Kårutbildningsledore Styrelsen
d) Representont till Wij Gammelgärd Helen Gårdmqn

11. Foststöllonde för verksomhetsplan för 2Ot6
Förslog till verksomhetsplan f öredrogs (bilogo 4) och godköndes.

t2. Val ov revisorer
o) Revisor ordinorie Borbro Hedberg
b) Revisor suppleont trörgen Berglund

13. Foststöllonde ov firmotecknore
Kåren kon tecknos ov ordföronde och kossör vor och enför sig.

Jocke Gårdmon 680326-0253
Kristina Bengtsson 7 404t7 -O08t

14. Foststöllonde för milersättning för ledare
Beloppet fol.ler den stotliga rekommendqtionen. Milersöttning sko godkönnos i förväg ov

kårstyrelsen.

15. Inkomno motioner
fngo motioner hor inkommit.

16. Mötet ovslutos
Ordföronde förklorqde mötet qvslutqt och tqckode deltagorno.

Hölö / 2016
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Jocke Gårdmqn Ordförqnde

Justeros:

Tobios Ekström
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Verksomhetsberöttelse för är 2Ot5

Styrelse
Scoutk6rens styrelse hqr under 2Ot5 beslätt ov följonde:
Ordförqnd e Jocke 6årdman

Vice ordf öronde Rqsmus Eriksson

Kossör Kristino Bengtsson

Sekr et er ar e Åsa E I gst i g

Revisor ordinorie Borbro Hedberg
Revisor ersöttqre Jörgen Berglund

Övrigo uppdrog

Moteriolf örvqltore Conny Lindho lm

Stugfogde vqkont
Kårutbi ldningsonsvarig vokont

Ombud till Wij Helen Gårdmon

Styrelsemöte
Kårstyrelsenhar hoft två protokollfördq möten under året,eft ledormöte.

Ärsmöte
Ärsmöte hölls i Scoutgården den 12 opril med 18 personer nörvorande. Dörefter
påbor.iode ledornq kursen "Tryggo möten".

Verksomheten
Hölö scoutkår ör en del ov scouterno och hor 65 medlemmor.

Verksqmheten bedrivs i fyro ovdelningor: spårore, upptöckore, öventyrore och

utmonore. Dessq ovdelningor hor allo separato ledarleddo veckoträffor med oliko temq'

Avdelningornq orrangerar också utf lykter och hojker både för den egna ovdelningen

eller tillsqmmons qndrq ovdelningor och kårer.

Under året hqr kåren orrongerot gemensommq oktiviteter som: 5t Georgsfirande,

vårhojk, hösthojk, reflexspär, julovslutning och pulkokvöll. Dessutom hon kåren deltagit

vid Volborgsfirandet vid Wij i Hölö och vid Ooxens troditionella Julmqrknad.

Rekrytering ov nya scouter görs vid terminsstqrten.
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9pårarna hor under terminen jobbot mycket med mörkestogning. Fyro ledore och en

ossistent leder qktiviteterno. De hor också vorit frqmgångsriko under årets
Silvertövlingor, då de såg till ott vondringspriset Silversvolon stonnqr kvqr i kåren ett år

till.

Uppfackarna hor jobbot med ott somtligo skoll ta knivbevis sqmt kortkunskop inför en

kommonde hojk. Under terminen så hqr ungef ör nio scouter deltogit i qktiviteterno.

Gruppen hqr tre ledare.

Å'venfyrarna under våren 2Ot5 har de haft 15 ordinorie scoutmöten. Dör de b lo

genomf ört följonde oktiviteter: Scouting jorden runt, trönqt på ott eldq, trönqt på ott
surro, poddlot kqnot, f ilmkvöllor, plonering inför och rengöring efter hajk somt hoft en

egen haJk. Under vårterminen har 15 scouter och f em ledare deltogit i ovdelningens
qktiviter.

Hösten 2015 hor de hoft 15 vonligo scoutmöten med följonde Progrom: f örberedelse

inför silvertövlingorno, f ilmkvöllor, scouting jorden runt sqmt vorit onsvorigo för
reflexspäret som orgoniserodes för helo kåren. Under höstterminenhar de hoft sex

oktivo scouter och fyro ledare.

Äventyrarnq hor också deltogit i de kärgemensommo oktiviteternq. Terminen inleddes

med den kårgemensommq långhajken 28-30 ougusti dör en större del ov gruppen deltog.

Avdelningen hor också haft en vondring på Sormlondsleden med övernottning i

november. De vor också med på höstens Julmorknqd på Ooxen och julovslutningen.

Ufmanarna. ovdelningen hor under 2Ot5 bestått ov fyro scouter. Utöver scoutkårens

gemensommo oktiviteter hor de hoft höten frqmförqllI pähelger'

De hor gjort en vondring på Sormlondsleden och orrangerot hqlloweendisco för helo

kären.
Vid två tillfallen hor de hoft hojk tillsommqns med utmonore från Krokek och

Norrköping och under mellondogorno vor de ute pä en vinterhojk tillsammqns med

Mariekölls utmonore.

En ov Hölös utmonarscouter deltog på vcirldsscoutlcigret i Japon tillsqmmons med co 30

000 ondro scouter.
För qtt bedrivo denno verksomhet, krövs det mängder qv frivilligt engagemong från
ledore och föräldrqr.

Lokoler
Vi hqr två lokoler till vårt f örf ogande. Båda ör i ett ständigt behov av tenoveting och

underhäll, vilket under perioder ör ett tufft och hårt arbete for kårens medlemmor.

Arbetet fortskrider, dock i olika tqkt under året. Vi ör dessutom oroode över

hyresutvecklingen for lokqlernq och vöntor på besked från kommunen, förhoppningsvis

får vi det till årsmötet.
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Jocke Gårdmqn

Ordförqnde
Äso Elgstig
Sekreterore
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Boksluts sammanställning Hölö Scoutkår 2015

Konto Kostnader lntäkter Utfall 2015 Not
Medlemsavgifter + avg SFF & disJrikt 125.0C 14 555,0C 14 430,00 lngående resultat 163 154,10

Bidrag 0,0c 56 390,49 56 390,49 Arets resultat 7 322,21

Hyror 40 887,50 3 000,00 -37 887,50 Dispositioner 0.00

Scoutkläder 475,00 127,20 -347,80 Utoående bank 170 476,31

Konto & Postqavq 453,00 0,00 -453,00

aik & Läqer 20 994.74 19 275,00 -1719.74 1

Lek & Ovn. material 883,95 0.00 -883,95

Utb & Böcker 0,00 0,00 0,00

Kårverksamhet 3 778,39 5 200.00 1421.61

Haik och läqermtrl 4 566,90 400,00 -4 166,90

Kanoter 0,00 0,0c 0,00

Scoutqården 19 761 .00 0,0c -19 761 ,00

Scoutstugan 0,0c 300,0c 300,00

Summerinq 91 925.4 gg 247,69 7 322,21

Resultat 2015 7 322,21

Utq balans 2014 bank 170 476,31

lnq balans 2014 resultat 163 154,10

Skuld 0,00

Resultat (ut - (in + skuld)) 7 322.21

Not
1 Kostnaderförhajker2014
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Revisionsberättelse

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

Vi har tagit del av fiireningens kassabok, verifikationer och övriga
handlingar, vilka lämna besked om den ekonomiska ställningen. Vi har

därvid funnit samtliga poster vederbörligen verifierade och väl forda.

Med stöd av vad som framkommit vid revisionen foreslår vi att
foreningens kassör och styrelse beviljas ansvarsfrihet ör
1 januari 2015 - 31 december 2015 års ekonomiska verksamhet.

Hölö den 29 februari 2016

Barbro Hedb
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Verksqmhetsplon 2016

Hölö scoutkår ploneror 2016

Bedrivo scoutverksomhet med ledqrleddo veckotrciffor, f0r fyra scoutovdelningor.

Spårore, Upptcickor e, Äventyrore och Utmonore.

Anordnq hojker, både gemensommo for helo kåren och för de oliko åldersindelode

ovdelningorno.

Uppmuntro till ott åko på löger, både till större internotionello/nqtionellq, somt till
mindre som kåren sjölv onsvorar f ör.

De årligo orrongemongen som sker på hemmoplon cir pulkokvöll, reflexspår, delto i

silvertövlin gorno, Si Georgfironde, jul- och vårovslutning.

Underhåll ov vår scoutgård.

Styrelsen ploneror ott hq minst fyro protokollfördo möten.

Tröffor f ör ledare skoll ske minst två g&nger om året
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