Protokoll fört vid föreningsstämma för
Föreningen Scoutmuseets Vänner
den 15 november 2020 i Scoutmuseet,
Örnsberg, Stockholm.
6 medlemmar närvarande + 52 som skickat
in enkäten enl. förteckning.

Mötet öppnades av ordföranden Bertil Berra Karlsson.
1.

Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Till ordförande vid stämman valdes Bertil Berra Karlsson.
Till sekreterare vid stämman valdes Lotta Ahlm.

2.

Justering av röstlängden
Röstlängden justerades. 6 röstberättigade närvarande samt 52 st inskickade
enkätsvar från medlemmar.

3.

Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Hans Anders Sjöstedt och Pavel Sochman.

4.

Godkännande av dagordningen
Den utskickade dagordningen godkändes.

5.

Frågan om stämman behörigen sammankallats.
Kallelsen skickades ut den 3/10-20. Föreningsstämman förklarades
sammankallad i enlighet med stadgarna.

6.

Föredragning av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018-2019
2018 och 2019 års årsredovisningar med balans- o resultaträkningar delades ut
och hade tidigare publicerats på hemsidan. Inget krav framställdes om att de
skulle uppläsas.
Bokslutet har reviderats av Scouternas revisorer i samband med revisionen av
Scouternas räkenskaper. Årsredovisningarna lades med godkännande till
handlingarna.

7.

Fastställande av balansräkningen samt beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter för 2018-2019
Föreningsstämman fastställde balansräkningarna samt beviljade styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2018 och 2019.
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8.

Beslut med anledning av årets resultat enligt balansräkningen
Beslöt föreningsstämman att resultatet enligt de fastställda balansräkningarna
balanseras i ny räkning.

9.

Fastställande av medlemsavgifter för 2021-2022
Fastställdes följande oförändrade medlemsavgifter intill nästa årsstämma:
Årsavgift 200 kronor
Avgift för ständigt medlemskap 4.000 kronor.

10.

Val av styrelseordförande inför tiden till nästa föreningsstämma
Till styrelseordförande intill nästa årsstämma valdes Bertil Berra Karlsson
(omval).

11.

Val av styrelseledamöter inför tiden till nästa föreningsstämma.
Till övriga medlemmar i styrelsen intill nästa årsstämma valdes:
Mats Thorby (omval) utsedd av Scouternas styrgrupp för arkiv o museum
Lars-Olof Sandberg (omval)
Eje Rosén (omval)
Lotta Ahlm (omval)
Ingrid Greiby (nyval)

12.

Bidrag till Scoutmuseet 2021 och 2022
Scoutmuseets Vänner lämnar varje år ett bidrag till Scoutmuseets verksamhet på
50.000:-. Beslöts att lämna detta bidrag under 2021 och 2022.

13.

Val av revisor
Scouterna sköter Scoutmuseets Vänners revision. Det är en stor kostnad för oss
och nu ska ordförande ta upp frågan med Scouterna om de inte kan ta denna
kostnad. Om inte så tar vi det själva. Eftersom vi inte har någon revisor så
behövs det 2 föreningsstämmor för att besluta om en revisor.
Förslag: Ny stämma på lägret 2022 för val av revisor och revisorsuppleant samt
den ordinarie stämman i november för beslut om revisor och revisorsuppleant.

14.

Val av verksamhetsrevisor
Ove Enström valdes att revidera Scoutmuseets Vänners verksamhet 2021-2022.

15.

Rapport från Scoutmuseet
Mats Thorby rapporterade att verksamheten legat nere sedan mars 2020 med
anledning av Corona. Det var ca 600 inbokade besökare som tyvärr inte kunde
besöka museet. Mats Thorby har varit inne en gång i månaden och besvarat
frågor på mail. Arkivgruppen har inte heller kunnat bedriva sin verksamhet.
2

Enstaka besökare har varit här och lämnat scoutprylar, böcker, flaggor mm. En
svensk bosatt i Tyskland har skickat saker till oss.
Årsskriften för 2021 handlar om Handikapplägret Viken 1962-1975.
Mats berättar också att han har en tanke att skriva en årsskrift om Pax-Ting 1939
i Ungern. Flickscouternas första och enda världsscoutläger.
16.

Övriga frågor
Då inget övrigt fanns att avhandla förklarades stämman avslutad och
ordföranden tackade för förtroendet.

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Lotta Ahlm

Hans-Anders Sjöstedt

Pavel Sochman

3

