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Protokoll fört vid föreningsstämma för 
Föreningen Scoutmuseets Vänner 
den 10 november 2018 i Kongresscenter i 
Karlstad. 

 7 medlemmar närvarande enl förteckning. 
     
 

 
Mötet öppnades av ordföranden Lennart Eriksson. 
 

 
1. Till ordförande vid stämman valdes Lennart Eriksson. 

Till sekreterare vid stämman valdes Lotta Ahlm. 
 

2.  Röstlängden justerades. 7 röstberättigade närvarande. 
 
3. Till protokolljusterare valdes Kerstin Nordström och Göran Hägerdal. 

 
4. Den utskickade dagordningen godkändes.  

 
5. Föreningsstämman förklarades sammankallad i enlighet med stadgarna. 

 
6. 2016 och 2017 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. Föreningsstämman fastställde balansräkningarna samt beviljade styrelsens 

ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2016 och 2017. 
 

8. Beslöt föreningsstämman att resultatet enligt de fastställda balansräkningarna 
balanseras i ny räkning. 

 
9. Fastställdes följande oförändrade medlemsavgifter intill nästa årsstämma: 

Årsavgift 200 kronor 
Avgift för ständigt medlemskap 4.000 kronor. 

 
10. Till styrelseordförande intill nästa årsstämma valdes Lennart Eriksson (omval) 
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11. Till övriga medlemmar i styrelsen intill nästa årsstämma valdes 
 

Mats Thorby (omval) utsedd av Scouternas styrgrupp för arkiv o museum 
Bertil Karlsson (omval 
Lars-Olof Sandberg (omval) 
Eje Rosén (omval) 
Lotta Ahlm adjungerad till Scoutmuseets vänner 
 

12. Mats Thorby rapporterade om arbetet på museet och om besöksfrekvens mm. 
Våren 2018 har varit intensiv. Det har varit 750 besökare till dags dato. Den 
10/11 kommer Armeniska scoutkåren på besök med 25 personer. 
Arkivgruppen jobbar på med sitt. Lämnar saker till Riksarkivet. Supplement för 
SS ska vara inlämnade före nyår. Riksarkivet i Arninge stänger för renovering 1 
år framöver.  
Hur ser arkiveringen ut för andra förbund var en fråga som kom upp på mötet. 
Kerstin berättade att SSR är på gång, KM har eget på Riksarkivet och hur NSF 
gör vet vi inte. Ang. Scouterna finns dokument arkiverat fram till 2012. Därefter 
finns allt på Scouternas kansli. Det är delegerat till SAMS om att föreslå en 
arkivarie som kan ta hand om material från 2013 och framåt. 
Årsskriften 2017 som handlar om Kjesäter är den årsskrift som sålt mest.  
Mats Thorby berättade att en teater hört av sig om att få låna scoutdräkter. Det 
gick att ordna. 
 

13. På förra årsmötet kom frågan upp om att ansöka om organisationsnummer. Detta 
är nu gjort så det finns ett organisationsnummer. 

 
14. Göran Hägerdal tog upp frågan ang. hemsidan. Den borde uppdateras. Lars-Olof 

Sandberg har hand om Facebook.  
 

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

  
 

 
Vid protokollet  Justerat  Justerat 
 
 
 
 
Lotta Ahlm   Kerstin Nordström Göran Hägerdal 


