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1. Verksamhetsberättelse
1.1 Inledning av kårordförande

Sedan kårstämman i september 2014 har jag fått ha Lidingö-Breviks Sjöscoutkårs
förtroende att stå vid rodret för verksamheten. Att leda en scoutkår tillsammans med alla
ledare och funktionärer där drivkraften är att på ett så bra sätt som möjligt bedriva den
scoutverksamhet som för oss i Lidingö-Breviks Sjöscoutkår genom åren har varit
otroligt framgångsrik, är ett fantastiskt arbete. Detta tillsammans med våra scouter, som
är vår största tillgång, har gjort att Lidingö-Breviks Sjöscoutkår under verksamhetsåret
2014/15 toppat listan över största kår i Roslagens Scoutdistrikt – fantastiskt!!
Året i Lidingö-Breviks Sjöscoutkår började med ett härligt sommarläger på Vässarö
med Tintin-tema. Flera av våra roverscouter gjorde en fantastisk insats, dels med att
laga lägermat men främst i att förvandla lägret till Tintins värld. Under lägerveckan
deltog totalt 100 scouter, ledare och funktionärer.
Under augusti och september startade den ordinarie scoutverksamheten upp och vid
intagningsprocessen kunde vi återigen konstatera att vi har lång kö till vår verksamhet
och att vi tyvärr inte kan erbjuda plats till alla som vill börja i kåren, dock är det mycket
glädjande att många vill engagera sig som ledare och funktionärer.
Som vanligt började våra scouter hösten med segling (utom våra nya Spårare). Under
Sjöscoutseglingarna i september hade kårens Äventyrare mycket framskjutna
placeringar. Hösten fortsatte med landbaserad verksamhet och i oktober gemensamt
kårlägerbål med scoutupptagning.
För ledare, utmanare och rover anordnades i november ledardygn på Pettersberg med
scoutkonsulent Hande Alpalaba som inspiratör. Vid vår traditionsenliga julavslutning
var vi detta år tillbaka i Breviks kyrka.
Under våren genomfördes traditionsenligt skidhajk för Äventyrare och äldre,
VårKårsVår för alla kårens medlemmar och senare även Långsegling för våra äldre
scouter som några av höjdpunkterna.
Den gemensamma kårhelgen VårKårsVår som troligtvis firade 45 år, hade Hustegaholm
på Lidingö som bas och kanske rekordmånga deltagare, 97 st.
Mycket glädjande har även varit att se hur engagerade våra utmanarscouter varit särskilt
under julklappsinsamlingen till Stadsmissionen samt under våren med sitt filmprojekt.
Många har gått ledarutbildning anordnade av distriktet.
Under verksamhetsåret har även många av våra ”gamla” och nya ledare deltagit i kurser
anordnade av distriktet. Det är ett härligt gäng ledare som stöttar och inspirerar våra
scouter ihärdigt varje vecka.
Under juli/augusti 2015, kommande verksamhetsår, kommer 23:e WorldScoutJamboree
att hållas i Japan, 26 av kårens medlemmar deltar och de har haft möjlighet att söka
stipendium från kåren via Kårsells fond.
Våra stödgrupper Hus, Båt och Försäljning har jobbat hårt hela året. Det är både
löpande underhåll såsom städdagar, husreparationer och båtvård och punktinsatser som
sjösättning, torrsättning, julförsäljning, påskmarknad och majblommeförsäljning. Den
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hjälp kåren får från alla funktionärer är ovärderlig och ger våra ledare möjlighet att
koncentrera sig på scoutaktiviteter.
Ett stort tack till styrelsen som gjort ett mycket gott arbete under året och stöttat mig
under mitt första år som ordförande trots att många själva varit helt nya i styrelsen eller
på nya poster.
Det är med glädje jag kan konstatera att kåren är fortsatt vid god hälsa både avseende
medlemmar, ledare och funktionärer samt ekonomi och önskar kåren många
framgångsrika år framöver.
Catharina Stenermark
Kårordförande

1.2 Information om verksamheten
Under verksamhetsåret har kårstyrelsen haft 10 protokollförda sammanträden.
Dessutom har det hållits separata möten för att planera aktiviteter som hajker och läger.
Närvaron på styrelsemötena har varit god och har fungerat bra.
Matilda Wieslander
Kårsekreterare
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1.3 Spårarscoutavdelningar
Vecka 33 på sommarlovets sista vecka åkte vi iväg på kårläger påVässarö. En härlig
sommardag åkte vi iväg från Ellans brygga med båt och ca 20 glada Spårare var med.
Under de 4lägerdagarna hann vi med att segla, ha äventyrsdag, sova i tält och ha
lägerdisko.
Höstterminen började som vanligt i slutet av augusti med att andraårsspårarna fick segla
vid några tillfällen i augusti-september innan de nya scouterna välkomnades i slutet av
september. De nya ledarna fick då också chansen att lära känna barnen i omgångar. Vi
har haft spårarmöten i Sjöhuset på tisdagar och torsdagar.
I slutet av september drog vi sedan igång med ca 25 barn i varje avdelning. Under
hösten hade vi avdelningsmöten då vi lärde känna varandra och försökte vara ute så
mycket som möjligt.
När det blev riktigt höstmörkt hade vi reflexspår på Långängen, vilket alltid är lika
populärt!
Terminen avslutades med fackeltåg genom Brevik och julavslutning i Breviks kyrka där
spårarnas tomteparad framförde julsånger av blandad kvalitet. Naturligtvis sålde vi även
kalendrar och ljus lagom till advent.
Vårterminen inleddes med blandat väder och vi åkte till slut skridskor på Kottlasjön när
vi äntligen prickade in en kväll utan vatten på isen, pratade om isvett, lärde oss om
sjukvård, gjorde ett fyrspår ute i skogen, tränade knopar, lekte Kapten kommer och
bakade muffins på trangiakök.
Till påskmarknaden pysslade vi ihop vackra krukor med påskliljor i. Vi sålde
majblommor och hjälpte till med tombolan.
Det var rekordmånga Spårare (över 30 st)som följde med på Vår Kårs Vår. Där eldade
vi, tränade på att använda trangiakök genom att göra chokladfondue, hade lägerbål och
avslutade med en söndagsbana i blandade patruller där vi följde i Asagudarnas fotspår.
Vi hann segla vid några tillfällen under maj/juni och trots att våren var kall har vi haft
tur med vädret vid dessa tillfällen. Jollarna guppar in och ut ur Brevikshamnen under
maj månad. Under v. 23 avslutade vi terminen för det här året!
Johanna Atterljung, avdelningsledare torsdag
Anders Hellvig, avdelningsledare tisdag
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1.4 Upptäckarscoutavdelningar
Sommarläger 2014
Enligt tradition inleddes scoutåret med ett härligt sommarläger. Sommaren 2014 åkte vi
till Vässarö. Kåren och upptäckarna hade läger 10-16 augusti.
Från upptäckarna deltog ca 25 scouter och 5-6 ledare. Temat från VKV – ”Tintin” - fick
sin fortsättning bland Vässarös klippor, träd och det fantastiska havet. Det blev ett
härligt läger med mestadels vackert väder och alla andra ingredienser som krävs för en
riktigt bra lägervecka: många glada, engagerade scouter, god mat och goda samtal, bad
och segling, trapperspår och andra roliga hinderbanor, lägerbål och äventyrsdag med
åldersuppblandade patruller.
Höstterminen 2014
Under höstterminen var 28 upptäckare inskrivna i måndagsgruppen Akvariet och 16
upptäckare i onsdagsgruppen Skäret. Ledarbemanningen har varit 6 ledare hos Akvariet
och 3 ledare hos Skäret.
De båda grupperna följde ett tillsammans planerat program med bl.a. segling, knivbevis,
täljning, eldning, surrning, kårlägerbål, tårtkalas, scoutlagen, hemma-hos-möte,
sjukvård, julpyssel och till slut traditionsenligt fackeltåg och kåravslutning i Breviks
kyrka.
Vårterminen 2015
Upptäckaravdelningarna fortsatte med samma mötesdagar och Akvariet hade 28
upptäckare inskrivna respektive 20 för Skäret. Ledarbemanningen var i stort densamma
som under hösten.
Även för vårterminen hade de båda grupperna ett gemensamt program och vårterminen
startade med prat inför vinterövernattningen i slutet på januari.
Vinterövernattningen på Pettersberg, 23-25 januari, bjöd bl.a. på matlagning över öppen
eld, vindskyddsbygge, lekar, nattkurragömma, mysigt kvällsfika, pyssel med galgar och
pärlor samt söljttillverkning. En mycket kul och lyckad helg.
Under resten av våren hann vi med en massa roliga saker; brovecka, knopar,
väjningsregler och sjövett, matlagning på stormkök (krabbelurer, mums), pyssel,
påskmarknad och reflexspår. Tyvärr fick vi inte till någon skridskoåkning på Kottlasjön
på grund av för dåliga isar. När värmen och ljuset kom fortsatte terminen med båtvård
och till slut kom den efterlängtade seglingen igång med några härliga seglingskvällar.
Under våren hann vi självklart också med kårens Vår Kårs Vår. Detta år på
Hustegaholm hemma på Lidingö helgen 17-19 april. Årets tema ”Mytologi” var en
självklar det av lägret. Traditionsenligt sov upptäckarna en natt inomhus och en natt ute
i vindskydd.
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Sommarläger 2015
Sommarläger kommer att äga rum 9-15 augusti, återigen på Vässarö. Detta beror bl.a.
på att många i kåren är borta på internationell Jamboree i Japan och då är det lite
tunnare bemanning på sommarlägret. Dessutom kommer det endast att vara spårare och
upptäckare på Vässarölägret.
Upptäckarledarna genom
Cina Broquist, ansvarig avdelningsledare Akvariet
Madelaine Öfverberg, ansvarig avdelningsledare Skäret

1.5 Äventyrarscoutavdelning
Höstterminen 2014
Terminen började med kårläger på Vässarö. En tuff segling dit och hem.
Vi startade terminen med en avdelning och har seglat på tisdagar. Vi har bedrivit
traditionell verksamhet med cirka 45 barn.
Vi arrangerade JOTA/JOTI, detta år i Norras lokal.
Ett möte förlades till Bosön, där vi tränade livräddning.
Vårterminen 2015
Under vårterminen har traditionell verksamhet bedrivits med cirka 32 barn.
Ett möte arrangerade vi klättring på Klätterverket i Sickla.
I mars åkte vi på vinterhajk i tre dagar till Mullfjällstugan i Duved där vi åkte skidor på
den lilla snö som fanns.
Årets Vår Kårs Vår gick i höjdens tecken, med kontroller på Stockholms och Lidingös
högsta punkt samt besök i Kaknästornet.
I mitten av maj hade vi en fin men kylig långsegling med 20 äventyrare och 3 ledare
med 4 Avanti och Croyan.
Scouterna har som vanligt hjälp till att iordningställa Avanti-båtarna och avslutat våren
med segling utanför Brevikshamnen.
Patrullscoutgruppen genom
Per-Olof Forsgren
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1.6 Utmanarscoutavdelning
Utmanaralaget Paradiiis

Vi började hösten med seglingsmöten i kårens Avantisar. När hösten smög sig på
började vi tillsammans med Johan Grafström ett filmprojekt, som sträckte sig in på hela
vårterminen. Vi hade även ett uppskattat hamncafé för båtklubben under upptagningen
av båtarna.
Julklappar samlades in till Stadsmissionen i ett event i Sjöhuset. Det var mycket
uppskattat och klapparna lämnades till deras öppna verksamhet på Södermalm.
Vårterminen var mest inriktad på filmprojektet som ungdomarna filmade, redigerade,
skådespelade och regisserade själva med stöd av Johan. Filmen blev nästan klar innan
sommaren. Slutet kommer att göras under de första veckorna på hösten.
Ett hamncafé ägde även rum vid båtiläggningen, även detta mycket uppskattat. På årets
påskmarknad såldes våfflor.
Vi hade några avslutande seglingsmöten innan sommarlovet kom, även detta i kårens
Avantisar.

Amanda Östman, utmanarscoutledare

1.7 Roverscoutavdelningar
Roverlaget Nektur
Detta verksamhetsår inleddes med att fyra stycken scouter från Nektur deltog som
funktionärer/ledare på kårens sommarläger på Vässarö. Där hjälpte man till med allt
från matlagning och disk till surrning och tältuppsättning med de yngre scouterna.
Många utav scouterna i Nektur påbörjade nya spännande upplevelser i sina liv. Några av
scouterna begav sig iväg till annan ort för att studera medan andra valde att söka jobb,
där arbetstider kolliderade med mötena. Detta medförde tyvärr att laget blev väldigt
inaktivt under höstterminen och även under vårterminen. Två av lagets scouter fortsatte
dock som ledare på de yngre avdelningarna under höst- och vårtermin, något som
uppskattats mycket.
I övrigt ska tre av scouterna i Nektur på årets världsscoutläger i Japan och hoppas att det
blir en fantastisk upplevelse som de senare kan dela med sig av till övriga gruppen.

Irma Svensson, roverscoutledare
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Rover scoutlaget GBS
Detta verksamhetsår inleddes med att nio scouter åkte på sommarens kårläger med
Tintin-tema på Vässarö. GBS hade där huvudansvaret för köket. Köksarbetet fungerade
bra och effektivt. Hela laget hade utklädningskläder som användes på äventyrsdagen,
vilket var mycket uppskattat av såväl deltagare, ledare samt övriga funktionärer.
Under hösten förekom tyvärr inte så mycket aktivitet på grund av studier på andra orter.
Nämnvärt är att två av scouterna fick scouternas förtjänstmärke i brons. Dessa delades
ut under kårens julavslutning.
Under våren deltog tre scouter som funktionärer på Vår Kårs Vår. De hjälpte framförallt
upptäckarna med deras vindskyddsbygge.Två av dessa sov också i vindskydd. Därtill
var de också med på äventyrsdagen, dels vid starten och dels vid sjukvårdskontrollen.
För de fyra som ska delta på WSJ 2015, som äger rum under nästa verksamhetsår, är
förberedelserna i full gång.
Jessica Tressfeldt, roverscoutledare
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2. Förvaltningsberättelse
2.1 Kommentarer till resultat- och balansräkning
Medlemmar
Under verksamhetsåret har scoutverksamheten haft ungefär oförändrad omfattning.
Antalet medlemmar i Scouterna var per den 30 juni 2015: 243. Dessa är fördelade på
följande sätt:

Spårare, 2 avdelningar
Upptäckare, 2 avdelningar
Äventyrare, 1 avdelning
Utmanare, 1 lag
Rover, 2 lag
Ledare
Funktionärer
Totalt

30 juni 2015
49
47
37
15
18
34
43
243

30 juni 2014
43
41
29
20
18
34
39
224

30 juni 2013
52
39
32
23
10
36
38
230

Av antalet medlemmar i Scouterna har 255 (243) betalat medlemsavgift till scoutkåren
på tillsammans 128 (118) tkr. Antalet barn i kölistan till kåren har ökat: 408 den 30 juni
2015 (386 den 30 juni 2014).
Hajker, Vår Kårs Vår och sommarläger
Deltagandet på våra scoutaktiviteter är ungefär oförändrat. Till sommarlägret 2014 kom
65 betalande scouter (föregående år 72 st). På Vår Kårs Vår kom 75 betalande scouter
(föregående år 67 st). På höst-, vinter- och långseglingshajkerna minskade antalet
deltagande till sammanlagt ca 70 betalande scouter (föregående år ca 90).
Intäkter från läger och hajker uppgår till 249 tkr (259 tkr) med ett överskott på 48 tkr
(89 tkr). Det lägre överskottet beror på att sommarlägret förlades till Vässarö istället för
att genomföras i egen regi.

Försäljning
Intäkterna från våra tre större försäljningsaktiviteter, påskmarknad, majblommor och
julförsäljning har ökat till 127 tkr (93 tkr) med ett överskott som har minskat något till
53 tkr (56 tkr). Försäljningen av majblommor gav ett litet överskott i scoutkåren och
resterande överskott delas ut av Majblommans lokalförening på Lidingö till behövande
barn och ungdomar på Lidingö.
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2.2 Flerårsöversikt
Scoutverksamheten har i år visat ett underskott på grund av att sommarlägret 2014
förlades till Vässarö och därmed till högre kostnader än året innan då lägret
genomfördes i egen regi. Detta underskott och våra lokal- och administrationskostnader
har kunnat täckas dels med nettot från våra tre viktiga försäljningar, dels med bidrag
från Lidingö stad och Scouterna.
Utvecklingen under de senaste 5 åren har varit den följande (i tkr):

Scoutverksamhet – intäkter
Scoutverksamhet – kostnader
Scoutverksamhet–
bruttoresultat
Lokalkostnad - netto
Administration
Försäljning – netto
Bidrag från Lidingö stad,
Scouterna
Scoutverksamhet nettoresultat
Finansnetto (Kårsells fond)
Resultat

2014/15
377
-392
-15

2013/14
376
-370
6

2012/13
438
-444
-6

2011/12
252
-300
-48

2010/11
440
-491
-51

-249
-7
65
232

-251
-7
68
207

-275
-14
47
242

-252
-4
69
331

-263
-7
64
127

26

23

-6

96

-130

81
107

105
128

86
80

104
200

74
-56

2.3 Sjöhuset i Brevik AB
Under 2014/15 har intäkterna uppgått till 458 tkr (271 tkr). Fr.o.m. den 1 januari 2015
gäller det nya avtal som träffats med en ny cateringfirma. Under året har beslut tagits
om att skriva av byggnaderna på 40 år i stället för som hittills 20 år.
De högre intäkterna har lett till att bolaget i år visar en vinst om 115 tkr (2013/14:
förlust 169 tkr). Bolaget har amorterat de externa lånen med 64 tkr så att dessa vid
räkenskapsårets slut uppgick till 449 tkr, medan lånet från Kårsells fond har ökat till
1 300 tkr.

2.4 Kårsells fond
Årets avkastning på tillgångarna i Kårsells fond har varit 81 tkr (97 tkr), vilket hänför
sig till ränteintäkter, utdelning på aktier samt en realisationsförlust vid försäljning av
aktier.
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2.5 Disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att till kårstämmans förfogande stående föreningskapitalfrån föregående år 473 311 kr samt årets vinst i föreningen 26 063 kr, tillsammans 499 374 kr
(enligt Not 7) balanseras i ny räkning. I övrigt hänvisas till vidstående resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter, vilka utgör en integrerad del av
årsredovisningen.

Lidingö 2015-

Catharina Stenermark
kårordförande

Johan Grafström
vice kårordförande

Kerstin Landelius
kårkassör

My Lundin
ordf huskommittén

Nils Edhborg
ordf båtkommittén

Matilda Wieslander
kårsekreterare

Per-Olof Forsgren

Cina Broquist

Jessica Tressfeldt

Alexander Viklund

Felix Strandlid

Min revisionsberättelse är avgiven den

Annika Severinsson
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2.6 Resultat- och balansräkning
RESULTATRÄKNING

2014-07-01
2015-06-30
Kr

2013-07-01
2014-06-30
Kr

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Scoutverksamhet (Not 2)
Försäljning (Not 3)
Hyresintäkter
Bidrag från Lidingö stad och Scouterna

376 755
145 164
1 400
231 812

376 798
110 640
7 000
206 900

Totala verksamhetsintäkter

755 131

701 338

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Scoutverksamhet (Not 2)
Försäljningskostnad (Not 3)
Lokalkostnad
Administrationskostnad

-391 589
-79 547
-250 472
-7 460

-369 886
-42 260
-258 253
-7 415

Totala verksamhetskostnader

-729 068

-677 814

26 063

23 524

-25 672
5 500
100 923

5 630
5 000
93 951

80 751

104 581

106 814

128 105

Verksamhetsresultat
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA
POSTER
Realisationsvinst/förlust aktier och andelar
Utdelning på aktier och andelar
Ränteintäkter

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING

2015-06-30

2014-06-30

TILLGÅNGAR
FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier i dotterbolag (Not 4)
Aktier och andelar (Not 5)
Lån till dotterbolag (Not 6)

Kr

Kr

100 000
758 356
1 300 000

100 000
605 170
1 200 000

Summa anläggningstillgångar

2 158 356

1 905 170

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar och förskott
Fordran på dotterbolag
Banktillgodohavanden

952
52 000
722 638

140 854
48 000
604 162

Summa omsättningstillgångar

775 590

793 016

SUMMA TILLGÅNGAR

2 933 946

2 698 186

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL (Not 7)
Eget kapital
Årets resultat

2 668 644
106 814

2 340 539
128 105

Summa eget kapital

2 775 458

2 468 644

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Skuld övriga

16 325
111 258
30 905

76 414
128 223
24 905

Summa kortfristiga skulder

158 488

229 542

2 933 946

2 698 186

Inga
Inga

Inga
Inga

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
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2.7 Noter
Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper följer de nya reglerna för ideella
föreningar, vilket bland annat innebär att följa bokföringslagens krav på löpande
bokföring och årsbokslut.

Resultaträkningen
Resultaträkningen är upprättad enligt funktionsindelad uppställningsform.

Intäktsredovisning
Gåvor och bidrag från privatpersoner redovisas normalt enligt kontantprincipen. Även
bidrag från företag och organisationer redovisas normalt i den period då bidraget
erhålles. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna bidrag intäktsförs
dessa efter individuell prövning.

Värderingsprinciper
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska
livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Inventarier – Båtar

5 år

Personalkostnader
Föreningen har under räkenskapsåret inte haft några anställda (0).
Några förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till styrelseledamöter
och deras suppleanter förekommer ej. Några löner, ersättningar, pensionskostnader eller
övriga sociala kostnader har inte belastat årets resultat.
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Not 2 – Scoutverksamhet
Scoutverksamhetens intäkter i form av medlemsavgifter och aktivitetsavgifter fördelar
sig på följande sätt, med jämförande siffror för de senaste två åren:

Medlemsavgifter
Läger
Vår Kårs Vår
Hajker
Övriga scoutaktiviteter
Summa intäkt

2014/15
128 011
131 500
33 800
83 444
376 755

2013/14
117 764
133 900
31 200
93 934
376 798

2012/13
120 383
142 300
38 680
116 153
20 237
437 753

Scoutverksamhetens kostnader fördelar sig på följande sätt, med jämförande siffror för
de senaste två åren:

Läger
Vår Kårs Vår
Hajker
Andra aktiviteter
Avdelningsmöten - rover
Avdelningsmöten – utm
Avdelningsmöten – ävent
Avdelningsmöten - upp
Avdelningsmöten - spår
Utbildning
Båtkostnader
Scoututrustning
Inköp Scoutvaror
Försäkring, Skärgårdsstift
Övrigt
Summa kostnad

2014/15
109 305
22 619
68 640
7 864
1 967
2 333
1 474
16 020
114 474
25 262
13 825
5 300
2 506
391 589

2013/14
64 308
20 518
84 741
4 981
873
26
1 275
1 730
1 217
25 345
128 579
10 040
11 370
5 750
9 133
369 886
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2012/13
122 934
29 131
92 129
8 000
2 880
1 985
1 033
1 980
828
9 113
102 717
11 045
13 590
4 500
42 271
444 136

Not 3 – Försäljning

Påskmarknad
Majblommor
Julförsäljning
Övrigt
Summa intäkt

2014/15
48 068
44 860
34 495
17 741
145 164

2013/14
48 715
15 520
29 305
17 100
110 640

2012/13
42 156
38 700
31 290
18 686
130 832

Påskmarknad
Majblommor
Julförsäljning
Övrigt
Summa kostnad

2014/15
9 485
40 888
23 909
5 265
79 547

2013/14
9 697
13 968
13 700
4 895
42 260

2012/13
8 598
35 552
27 891
12 207
84 248

Not 4 – Aktier i dotterbolag
Bokfört värde
1 000 aktier i Sjöhuset i Brevik AB, med ett nominellt värde på
100 000 kr (motsvarande 100 % av aktiekapitalet)

100 000

Not 5 – Aktier och andelar
267 andelar i Carnegie likviditetsfond
403 andelar Carnegie Corporate Bond
10 000 aktier i Midsona

308 815
150 000
299 541
758 356

Marknadsvärdet på aktierna och andelarna den 30 juni 2015 var

773 480

Not 6 – Lån till dotterbolag
Moderbolaget har gett långfristiga lån till dotterbolaget på 1 300 000 kr, vilka löper med
8 % ränta.
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Not 7 – Eget kapital
Föreningskapital

Kårsells
fond (Not 8)

Ingående balans 2013-07-01
Överföring till Kårsells fond
Återbetalning av villkorat
aktieägartillskott
Bidrag från Kårsells fond
Årets resultat
Utg balans 2014-06-30

442 002
-200 000
200 000

1 698 537
200 000

7 785
23 524
473 311

-7 785
104 581
1 995 333

Ingående balans 2014-07-01
Överföring till Kårsells fond
Återbetalning av villkorat
aktieägartillskott
Bidrag från Kårsells fond
Årets resultat
Utg balans 2015-06-30

473 311
-200 000
200 000

1 995 333
200 000

26 063
499 374

80 751
2 276 084

Totalt eget
kapital
2 140 539
200 000

128 105
2 468 644
2 468 644
200 000

106 814
2 775 458

Not 8 – Kårsells fond
Kårsells fond har haft följande finansiella intäkter och kostnader under räkenskapsåret:
2014/15
100 923
-25 672
5 500
80 751
80 751

Ränteintäkter
Realisationsvinst/förlust aktier/andelar
Utdelning på aktier och andelar
Resultat
Bidrag till scoutverksamheten
Ökning/minskning av Kårsells fond

2013/14
93 951
5 630
5 000
104 581
-7 785
96 796

Per den 30 juni 2015 bestod Kårsells fond av följande tillgångar och skulder:
2015-06-30
1 300 000
52 000
758 356
165 728
2 276 084

Lån till Sjöhuset i Brevik AB
Räntefordran Sjöhuset i Brevik AB
Aktier och andelar
Banktillgodohavanden

Resterande belopp på bankkontona tillhör scoutkåren.
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2014-06-30
1 200 000
48 000
605 170
142 163
1 995 333

3. Budget
3.1 Uppföljning av budget 2014/15
Budgeten för 2014/15 godkändes på kårstämman 2014.

Scoutverksamhet
Medlemsavgifter
Lidingö Stad
Scouterna
Påskmarknad
Majblommor
Julförsäljning
Läger
VKV
Hajker
Reklam/sponsorer/bidrag
Övrigt
Intäkter
Påskmarknad
Majblommor
Julförsäljning
Läger
VKV
Hajker
Övriga scoutaktiviteter
Möten scoutavdelningar
Scoutvaror
Utbildning
Lokalkostnad
Utrustning
Möten kåren/styrelsen
Exp kostnader
Båtkostnader
Övrigt
Kostnader
Resultat Scoutverksamhet
Kårsells fond
Kapitalavkastning
Summa Scoutverksamhet
och Kårsells fond

Budget
2014/15
120
210
5
40
15
30
140
30
90
20
700

Utfall
2014/15
128
226
6
48
45
34
131
34
84
19
755

Budget
2015/16
120
210
5
40
15
30
100
30
90
20
660

10
15
20
130
20
75
10
15
10
10
255
15
5
5
125
15
735
-35

9
41
24
109
23
69
8
6
14
16
250
25
4
4
114
13
729
26

10
15
20
90
20
75
10
15
10
20
255
15
5
5
125
15
705
-45

95
60

81
107

100
55
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3.2 Budget för 2015/16
Medlemsavgifter
I budgeten för 2015/16 föreslås ingen förändring av medlemsavgiften per termin för
aktiva scouter så att en medlem betalar 498 kr (600 kr inkl. avgift till Scouterna och
distriktet på 102 kr) och varje tillkommande medlem i samma familj betalar 298 kr (400
kr inkl. avgift till Scouterna och distriktet). Stödjande medlemmar och scouter under 18
år som också är assistenter betalar 33 kr (135 kr inkl. avgift till Scouterna och distriktet).
För ledare, styrelseledamöter och vissa andra funktionärer subventioneras
medlemsavgiften i Scouterna med 52 kr, vilket innebär en total avgift på 50 kr per
termin.
Antalet betalande medlemmar uppgick till 255 (243). Av de betalande var 37 syskon
(34) som betalar reducerad avgift. I antalet medlemmar ingår 50 (36) betalande
funktionärer och ej aktiva ledare. Dessutom har avgiften för ledare, styrelseledamöter
och båtfaddrar betalats av 48 (51) personer.

Läger
På kårlägret på Vässarö den 10-16 augusti 2014 deltog 65 spårar-, upptäckar- och
äventyrarscouter samt 36 ledare och funktionärer. Lägret gav intäkter på 131 tkr och ett
överskott på 22 tkr.
På föregående räkenskapsårs kårläger på Ägnö den 10-17 augusti deltog 72 spårar-,
upptäckar- och äventyrarscouter samt 38 ledare och funktionärer. Lägret gav intäkter på
134 tkr och ett överskott på 70 tkr.
I budgeten är det tänkt att kårlägret på Vässarö sommaren 2015 skall gå med ett
överskott på 10 tkr.

Vår Kårs Vår
På årets VKV den 17-19 april vid Hustegaholm på Lidingö deltog 75 scouter och 23
utmanare, rover, ledare och funktionärer, vilket gav intäkter på 34 tkr och ett överskott
på 11 tkr.
På förra årets VKV i april i Ådalen, Lissma deltog 67 scouter och 24 utmanarscouter,
ledare och funktionärer, vilket gav intäkter på 31 tkr och ett överskott på 10 tkr.

I budgeten ingår ett överskott på 10 tkr.
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Hajker
Hösthajker
Förra året hade utmanarlaget Paradiiis en hösthajk på Ljusterö med 12 scouter och 2
ledare, vilket gav ett nollresultat.
Detta år genomfördes ingen hösthajk.
Vinterhajker
På vinterhajken i Duved den 26-30 mars 2015 deltog 24 äventyrarscouter och 4 ledare,
vilket gav intäkter på 57 tkr och ett överskott på 2 tkr.
På vinterhajken i Duved i mars förra året deltog 4 rover, 4 utmanare, 18 äventyrare och
6 ledare. Den gav en intäkt på 65 tkr och ett underskott på 1 tkr.
På upptäckarnas vinterövernattning vid Pettersberg i Sorunda 23-25 januari deltog 25
scouter och 5 ledare. Den gav en intäkt på 13 tkr och ett överskott på 6 tkr.
På upptäckarnas vinterövernattning I Påta, Åkersberga i januari förra året deltog 25
scouter och 5 ledare, vilket gav intäkter på 13 tkr och ett överskott på 3 tkr.

Långseglingar
På långseglingen i Stockholms skärgård den 14-17 maj 2015 deltog 20 äventyrare och 3
ledare. Den gav en intäkt på 14 tkr och ett överskott på 7 tkr.
På långseglingen i maj- juni förra året deltog 9 utmanare, 16 äventyrare och 5 ledare,
vilket gav intäkter på 16 tkr och ett överskott på 7 tkr.
Hajkerna beräknas i budgeten ge ett överskott på 15 tkr för att täcka slitage på båtar och
utrustning.

Bidrag – Lidingö stad
Verksamhetsbidraget uppgick till 51 tkr (34 tkr), vilket avser 1 ½ år (1 år). Hyresbidrag
har erhållits med 136 tkr (160 tkr) efter att korrigering gjorts för hyresintäkter från
uthyrning av Sjöhuset för åren 2008-2014. Vi har även erhållit båtplatsbidrag med 39
tkr (7 tkr), vilket inkluderar 2 års bidrag för sommarplatser.
I budgeten för 2015/16 ingår verksamhetsbidrag på ca 35 tkr, båtplatsbidrag på ca 15 tkr
samt hyresbidrag för Sjöhuset på 160 tkr.
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Bidrag - Scouterna
Statsbidraget för 2013 som erhölls i år uppgick till 6 tkr (5 tkr).
I budgeten har vi räknat med ett bidrag på 5 tkr.

Försäljning - Påskmarknad
På påskmarknaden den 22 mars 2015 var intäkterna 48 tkr (48 tkr) och överskottet blev
39 tkr (39 tkr).
I budgeten har vi räknat med ett överskott på 30 tkr.

Försäljning – Julartiklar
Försäljning av julartiklar (ljus, adventskalendrar och almanackor) uppgick till 34 tkr (29
tkr) och överskottet blev 10 tkr (15 tkr).
I budgeten räknar vi med ett överskott på 10 tkr.

Försäljning – Majblommor
Försäljningen av majblommor, kransar, pins och klistermärken uppgick till 45 tkr (16
tkr), vilket gav ett överskott i scoutkåren på 4 tkr (2 tkr). Resterande överskott betalas
till Majblommans lokalförening på Lidingö att användas för bidrag till hjälpbehövande
på Lidingö.
I budgeten räknar vi med nollresultat för scoutkåren.

Övriga intäkter och ersättningar
Utmanarna anordnade hamncafé vid båtupptagningen i Breviks hamn i höstas och vid
sjösättningen i våras vilket gav intäkter på 14 tkr (15 tkr) och ett överskott på 8 tkr (10
tkr). Försäljningen av kårhalsdukar uppgick till 4 tkr (2 tkr). Intäkter för uthyrning av
båtar uppgick till 1 tkr (7 tkr).
I budgeten har vi räknat med övriga intäkter på 20 tkr.
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Möten
Avdelning (avd. ledare)
Rover (J Tressfeldt)
Rover (I Svensson)
Utmanare (A Östman)
Äventyrare (P-O Forsgren)
Upptäckare (C Broquist)
Upptäckare (M Öfverberg)
Spårare (A Hellvig)
Spårare (J Atterljung)
Total

Budget 2014/15
1 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
2 000
15 000

Utfall 2014/15
1 967
1 642
691
795
679
5 774

Budget 2015/16
1 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
2 000
15 000

Scoutvaror
Detta avser scoutskjortor till nya ledare, märken, handböcker etc.
I budgeten har vi räknat med kostnader på 10 tkr.

Utbildning, stipendier
En äventyrarledare har deltagit i TG fjäll-utbildning. 10 ledare och 8 utmanarscouter har
deltagit i förbundets Bas-kurs. Utmanarlaget deltog även i en kurs i sex- och
samlevnadsundervisning arrangerad av RFSU. Dessutom har 4 äventyrarledare gått en
klättringskurs på Klätterverket.
I budgeten har vi räknat med utbildningskostnader på 20 tkr.

Lokalkostnad
Årets lokalkostnad inkluderar hyra för Sjöhuset på 240 tkr (240 tkr). Dessutom ingår
kostnader på 10 tkr (18 tkr) för sophämtning, städmaterial och reparationer.
Budgeten på 255 tkr utgår från hyra för Sjöhuset på 240 tkr. Därutöver finns 15 tkr
avsatt för övriga lokalkostnader.

Utrustning
Årets kostnad om 25 tkr (10 tkr) inkluderar 3 st tält och vindskydd.
I budgeten har vi räknat med kostnader på 15 tkr.
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Båtkostnader
Vi har fördelat våra båtkostnader på båttyp i redovisningen, vilket gett följande resultat:

Buster (Gösta)
Crescent (Hilda)
Maxi Magic (Croyan)
Avanti, 4 st
Triss, 4 st
Optimistjolle, 12 st
Bränsle, övrigt
Större förbättringar
Total

Budget 2014/15
10 000
5 000
25 000
35 000
20 000
5 000
5 000
20 000
125 000

Utfall 2014/15
10 338
6 478
25 208
41 535
7 302
14 637
8 976
114 474

Budget 2015/16
10 000
5 000
25 000
35 000
10 000
15 000
5 000
20 000
125 000

I båtkostnaderna ingår fasta kostnader för båtplatser från BBS på 29 tkr (27 tkr),
försäkring på 6 tkr (6 tkr) och kostnader för vinterservice och vinterförvaring av
båtmotorer på 17 tkr (13 tkr). Förutom dessa fasta avgifter på ca 52 tkr har Croyan fått
nya rutor för 4 tkr, en Avanti har fått en ny motor för 12 tkr och en ny optimistjolle har
köpts in för 14 tkr.
Föregående år fick Croyan en ny bränslepump, vattenpump och generator för 13 tkr, 2 st
trissmaster renoverades för 18 tkr, Busterns förgasare rengjordes för 6 tkr och UHFradio inköptes för 9 tkr.

I budgeten har vi räknat med en kostnad på 125 tkr.

Övriga kostnader
Utmanarna har under året organiserat hamncafé i Breviks hamn två gånger och
kostnaderna för dessa aktiviteter uppgick till 5 tkr (5 tkr). Intäkterna från hamncaféet
redovisas under Övriga intäkter och ersättningar.
Kostnader för försäkring av utrustning och medlemsavgifter i bl.a. Skärgårdsstiftelsen
och Breviks Båtsällskap uppgick till 5 tkr (6 tkr). Gåvor har också givits till studenter,
avgående styrelseledamöter och ett brudpar.
I budgeten har vi räknat med kostnader på 15 tkr.
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Catharina Stenermark, kårordförande
Johan Grafström, vice kårordförande
Kerstin Landelius, kårkassör

766 41 84
070-685 48 42
765 19 29
070-875 87 97

catharina.stenermark@tpab.se

766 04 11
073-378 27 28

kerstin.landelius@telia.com

johan@supershow.se

Organisationsnummer: 802414-9570
Adress: Saltsjövägen 50, 181 62 Lidingö
Postgiro: 12 45 95-0

Bankgiro: 5148-7452

Lidingö-Breviks Sjöscoutkår består av ca 250 scouter, ledare och funktionärer.
Verksamheten bedriver vi oftast i och runt vårt scouthus (Sjöhuset) i Breviks hamn där
vi också har våra 25 båtar och där vi seglar på våren och hösten.
För mer information se vår hemsida: www.lidingo-brevik.scout.se
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