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Ärsmöte för Hölö Scoutkår 2Ot8
8:e opril ?OtB Scoutgården

1. Ärsmötets öppnonde
Ordföronde hälsode ollo völkomno och förklorode årsmötet öppnot.

2. Foststöllonde ov dogordning

Dogordni ngen foststöl ldes

3. Ärsmötet behörigt utlyst
Ärsmötet fonns b,ehörigen utlyst

4. Vol ov funktionärer för årsmötet
o) ott väljo Jocke Gårdmon till ordföronde
b) att völjo Äso Elgstig till mötesekreterare
c) ott väljo Mots Peterbock och Rosmus Eriksson till justerare

5. Föredrogning ov
o) Verksomhetsbercitlelse f ör föregående verksomhetsår presenterodes för
årsmötet (bilogo 1) och lqdes till hondlingorno.

b) Kosso- och bolqnsrökning föredrogs (bilogo 2)

c) Revisionsberöttelse f öredrogs (bilogo 3)

6. Foststöllonde ov bolcnsrökning, somt beviljonde ov onsvorsfrihet för
styrelsen
Ärsmötet foststöllde bolonsrökningen och bevilj ade styrelsen onsvqrsfrihet.

7. Fostställonde ov kårovgift
Ärsmötet foststöllde ott kårovgiften förblir oförändrod.

8. Vol ov ordföronde och vice ordföronde
Till ordföronde voldes Jocke Gårdmqn och till vice ordförande voldes Rqsmus

Eriksson.
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9. Vql ov övrigo ledomöter i styrelsen
o) Sekret erote Äso Etgstig
b) Kosscir Krister Johqnsson
c) Medlemsregistrerqre Rosmus Eriksson

10. Ovrigo uppdrog
o) Moteriolförvoltore Conny Lindholm
b) Stugfogde Conny Lindholm
c) Kårutbi ldningsled are Styrelsen
d) Representont till Wij Gammelgård Styrelsen

11. Foststöllonde för verksomhetsplon för 2Ol8
Förslog till verksomhetsplon föredrogs (bilogo 4) och godköndes.

t2. Val ov revisorer
o) Revisor ordinorie Borbro Hedberg
b) Revisor suppleont vokqnt, styrelsen hor i uppdrog ott hitto en ny revisor
suppleont.

13. Fostställonde ov firmotecknare
Kåren kon tecknqs qv ordförqnde och kossör vqr och enför sig.
Jocke Gårdmon 680326-0253
Krister Jo honsso n 7 4OBQ9 -0277

14. Foststöllonde för milersöttning för ledsre
Beloppet följer den stotligo rekommendotionen. Milersöttning sko godkönnos i

f örvög ov kårstyrelsen.

15. fnkomno motioner
fngo motioner hor inkommit.

16. lv\ötet ovslutos
Ordförqnde förklorode mötet ovslutot och tockqde deltagqrnq.

Hölö / 20t8

Jocke 6årdmon Ordföronde
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Justeros:

Rqsmus Eriksson Mots Peterbock
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Årsberöttelse Hölö scoutkår verksamhetsåret 2017

Styrelse
Scoutkårens styrelse hor under 2Ot7 bestått ov följonde:
Ordförond et J ocke 6årdmqn
Vice ordföronde: Rosmus Eriksson
Kassör: Kristinq Bengtsson

Sekr et er ar e: Åsa E I gs t i9

Revisor ordinorie: Borbro Hedberg
Revisor suppleant: tr örgen Berglund

Ovrigo uppdrog
Materiolförvoltore: Conny Lindholm

Stugfogde: Vqkont
Kårutbi ldn rngsledar e: Styre lsen

Ombud till Wij Gammelgärd: s1tr";t"n

Styrelsemöte
Kårstyrelsen hor hoft protokollfördo möten under året. Ledormöten hor hållits somt
orbetsdogor dör scoutgården och dess utemiljö hor stödots och rensots.
En hel del styrelseorbete hor kretsot kring scoutgården, hyron örhögre ön vod vi

långsiktigt möktor med och skicket på huset börjor bli sömre.

Ärsmöte
Ärsmöte hölls i Scoutgård en den t2 mqrs 2Ot7

Verksomheten
Under året hor vi vorit totolt 69 medlemrnor, vqrov 42 ör i åldern 7 - 25 &r.

Verksomheten bedrivs i fyro ovdelningor: spårare, upptöckore, äventyrore och utmonore.
Desso ovdelningor hor ollo seporoto ledorleddq veckotröffor med oliko temq.
Avdelningarno orrongeror också utflykter och hajker både för den egna ovdelningen och

tillsommons tned ondro ovdelningor och kårer.
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Kårens oktiviteter
Under året hqr vi deltogit i eller orrongerot följonde gemensqmmo qktiviteter:

Ljusmanifestation: Den 4 februqri deltog kåren i den ljusmqnifestotion som qnordnodes

ov ett f lertol olika orgcnisotioner i Hölö, någro scouter deltog i fockeltåget och ondro
bidrog med servering och korvgrillning.

Pulkakviill: i februori hode vi den troditionello pulkokvöllen i Mullebocken, det vor
givetvis snö och broso.

5:t Georg: f irodes trqditionsenligt den 23/4 med ott 9å till kyrkoruinen och lyssno till
5tt Georgsbudskopet och legenden om 5:t 6öron och droken.

Valborg: På volborgsmössoqfton stod scoutkåren for fortaringen vid Wijgården. Vi
grillode korv och sålde fikobröd.

Vårhajk: Vi vor på en ö utonför Vockstoncis ,Ytterby ö. En trevltg ö med potentiol.
Vårhojken hode ett trettiotql dellogande scouter ochledare somt ett ontol getter som

hode sin hemvist på on.

Uppstartshajk: Höstterminen inleddes med en hojk vid Nynös notunreservot.
Poddling, bod och motlogning stod b lo på progrommet, hojken ovslutades med regn så vi

f ick pocka ned blöto tölt och hönga upp dem ncir vi kom tillbakq till Scoutgården.

Silvertövlingarnai orrongerodes ov Turinge Scoutkår och vi vqr vid Almnös.

P,ef lexsspår: f november hade vi en ute-mörkerkväll vid scoutgården. Det vqr ett kort
reflexspär som sedqn ovslutodes med ett lögerbå|.

Julavslutning: Julqv5lutningen i år blev qnnorlundo från det vi brukode ho.

Vi somlodes en söndog just nör solen precis gick ner och börjod e med ett lögerbål för
ott sadqn gå in i Scoutgården och öto gröt. Den hör gängen vor helo fomiljen völkommen,

det blev ett trevligt engagemong f ör helo fomiljen.

Löger
Under sommaren så vor vi med på ett med 16 000 löger. Äventyrare och Utmonore åkte
till Rinkobyf altet utonför Kristionstod och deltog i den nationello Jomboreen
tillsommqns ondro scouter från Sverige och helo vörlden.

Sporore
Under våren ?Ot7 hor vi haft 11 ordinorie scoutmöten med temat "Reso jorden runt" då

vrbyggde oss en forkost som tog oss till oliko lönder med speciello oktiviteter för londet

vi åkte till. Emellon resorno possode vi på ott sy motpåsor, övo på knopor och hode

sjukvård.
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Dessutonr hqde vi en "Tour de scouthajk" vid Fristostugon, som de flesta deltog
i. Spårorno hor också varit med på pulkoåknrngen, 5i Georg firande, Volborg somf
vårqvslutningen vid Ytterby ö.

Totolt under vårterminen hqr 8 scouter och 3 ledare deltogit i spårore.

Vi hade en uppstortshojk vid Nynös istöllet för sommorlöger.

Under hösten 2017 hade vi temot "Vågo" och vi hor hoft 12vanligascoutmöten dör vi
hor genomfört följonde:

. Logqt mat ute

. 6jort egnobestick

. Vågot to stöllning

. Hoft somorbetsövningor ov oliko slog

. Hoft filmkvöll med popcorn

Vi fick 4 nyascouter vid rekryteringen och totolt hor vi vorit 6 spårore och 3 ledore
under hösten.
Spårorno vor också med på höstens reflexspår och julovslutningen.

Upptöckore
Under vårterminen vor det !2-t3 st oktivo Upptäckore för ott sedqn bli 10 st till
hösttermin en. Avdelningen har 4 ledar e.

Avdelningen deltog i kårens gemensommo vårhojk och uppstortshojk somt de övrigo
kårgemensommq qktiviteterno. Upptöckornq hqr öven hoft en egen ovdelningshojk med
övernottning i opril. De deltog också i höstens Silvertövlingor. Under vår- och
höstterminens ovdelningsmöten har de b lo genomfört följonde progrom:

. Jobbo sökert med kniv, yxo och såg

. Surrning

. Knopqr

. Kqrto och komposs

. Löra känno Yngve, dvs övo på ott slöcko en brinnonde dockq

. Tröning inför Silvertövlingorno

. Filmkvöll

. Tårtmösterskop

Äventyrare
Under vårterminen ?017 var det 6 st oktivo scouter, under hösttermin en blev det 13 st
Äv entyr or e. Av delningen har t r e ledar e.
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Under vårterminen jobbode vi enhel del med ott byggoen lådbil till ett lådbilsrqcesom

vi vor inbjudno till. En trosig kqnot slaktodes och blev till en lådbil. Rocet vonns med god

morginol "rl conoq del Hölö" sopode bonon med konkurrenterna.

Under kårhojken vor vi med tillsommans med övrigo kåren.

Under sommqren åkte vi nöston mongront till Rinkqbyfciltet utqnför Kristionstod för ott
vorq med på den notionello Jomboreen tillsommons med 16 000 ondro scouter.

Hösfen drog igång med uppstortshojk och silvertövlingor.

Sedon troditionel I veckoverksqmhet och kårgemensommo oktiviteter.
fnför julovslutningenhadevi en övernottning i scoutgården då vi hjalptes åt ott boko

och f ixq ollt till gröt och f ikokaloset som ovslutode terminen.

Utmonore
Utmonornq vor oktivo under vårterminen och deltog aven de i sommqrens läger.Under

höstterminen hqr de oxlqt rollen ott voro med som ledare och ungo f örebllder på våro

övrigo ovdelningor.

Lokoler
Situqtionen kring de två lokoler som vi hor till förfogonde ör fortfaronde oroande'

Underhålls- och renoveringsbehovet ov lokqlerno kvorstår. Medlemmor ur styrelsen hqr

under året vid ett flertal tillfcillen tröffot ncimnden och politikernaför ott få klqrhet i

hur fromtiden ser ut.

HöIö

Jocke Gårdman
Ordförande

Asa Elgstig
reterare
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Boksluts sammanställning Hölö Scoutkär 2017

Konto Kostnader lntäkter Utfall 2017 Not
Medlemsavqifter + avq SFF & distrikt 125.00 28 202,00 28 077,00 lnoående resultat 177 140,11

Bidraq 0,00 33 000,00 33 000,00 Arets resultat 5 341.41

Hvror 32 400,00 0,00 -32 400,00 Disoositioner

Märken & Kläder 900,00 253,50 -646,50 Utoående bank 182 481.52

Konto & Postqavq 757,5C 0,00 -757,50

Haik & Läqer 32 950,00 48 850,00 15 900,00

Lek & Övn. material 0,00 0,00 0,00

Utb & Böcker 0.00 0.0c 0.00

Kårverksamhet 4 671.56 3 090.0c 1 581,56

Haik och läqermtrl 27 076,03 0,00 -27 076,03

Kanoter 0,00 5 000,00 5 000,00

Scoutgården 14174,00 0,00 -14174,00

Scoutstuqan 0,00 0,00 0,00

Summerinq 113 054,09 118 395,50 5 341,41

Resultat 2017 5 341,41

Utq balans 2018 bank 182 481,52

lno balans 2017 resultat 177 140,11

Skuld 0,0c
Resultat (ut - (in + skuld)) 5 341,41

Not
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Revisionsberättelse

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

Vi har tagit del av föreningens kassabok, verifikationer och övriga

handlingar, vilka lämna besked om den ekonomiska ställningen. Vi har

därvid funnit samtliga poster vederbörligen verifierade och väl förda.

Med stöd av vad som framkomrnit vid revisionen foreslår vi att

foreningens kassör och styrelse beviljas ansvarsfrihet for

1 januari 2017 - 3l december 2017 års ekonomiska verksamhet.

Hölö den I 8 februari 2018

/bpL" ,1,&'/ h^
Barbro Hedberg
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Verksomhetsplon ZOtg

Hölö scoutkår ploneror ott 201g

' Bedrivo scoutverksqmhet rned tedorredda vecko tröf f ar, f ör fyra
scoutovdelningor. spårore, Upptöckor e, Äventyrare och Utrnonore.

' Anordno hojker både gemensommq f ör hela kåren och f ör de oliko åldersindelode
ovdelningorno.

' UPpmuntro till qt-f åko p8,löger, både till större internotion ella/natjonello, sornttill mindre som kdren sjölv onsvorar för.

' På hemmoplon arrangeta de årligo kårgemensommo oktiviteter na reflexspär,
pulkokvöll, s:t Georgsfirande somt jur- och vårqvsrutning.

. Underhåll ov vår scoutgård.

' styrels en planerar ott ho minst fyro protokollfördo möten

. Ledorno skoll ho tröffor nrinst tvågånger om äret.
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