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1. Verksamhetsberättelse
1.1 Inledning av kårordförande
Detta verksamhetsår, mitt fjärde som kårordförande, har varit lika spännande som
tidigare.
Det är en fantastisk upplevelse att få vara med och leda en kår med så många aktiva
scouter, ledare och funktionärer och som alla på ett fantastiskt sätt lägger ner ett stort
arbete på att driva kåren framåt.
Det är med glädje jag ser tillbaka på året men kan på verksamhetsårets sista dag
konstatera att vi även detta år minskat en liten aning från förra årets 243 medlemmar till
årets 236 medlemmar. Därmed hamnar vi nu på plats 2 i distriktet efter Danderyds
Sjöscoutkår och med Österåkers scoutkår tätt i kölvattnet som är tredje största kår i
distriktet. Detta ger mig en sporre inför kommande verksamhetsår att målet bör vara att i
alla fall nå upp till förra årets medlemsantal.
Detta verksamhetsår i Lidingö-Breviks Sjöscoutkår startade upp med att kåren deltog i
nationell Jamboree i Rinkaby, Skåne. En oförglömlig upplevelse för upptäckare,
äventyrare, utmanare, ledare och de funktionärer från kåren som deltog, med många
spännande aktiviteter samt möten med scouter från andra länder.
Våra spårarscouter med ledare och funktionärer hade en lika oförglömlig lägervistelse
på Vässarö tillsammans med nyvunna scoutkompisar från Norra Lidingö Sjöscoutkår.
Under augusti och september startade den ordinarie scoutverksamheten upp och vid
intagningsprocessen kan 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 och vi försöker att
engagera våra föräldrar så mycket vi kan även om det inte alltid är så lätt.
Som vanligt började våra scouter hösten med segling (utom våra nya Spårare).
Hösten fortsatte med landbaserad verksamhet och kåren deltog i den
distriktsgemensamma aktiviteten till förmån för Hjärt- och Lungfonden –
Hjärnmarschen – med start för Lidingöscouterna i Lidingö centrum. I oktober hade vi
både JOTA/JOTI och vårt gemensamma kårlägerbål med scoutupptagning i Sjöhuset.
I november var våra Äventyrare ute på hajk.Vår traditionsenliga julavslutning var detta
år, liksom förra, i Breviks kyrka.
Under våren genomfördes traditionsenligt vinterövernattning för Upptäckare samt
skidhajk för Äventyrare och äldre.
Årets VårKårsVår ägde rum i och vid Påta och årets tema var överlevnad. Ett tema som
även kommer att fortsätta under sommarens läger.
Äventyrarna har haft långsegling och apropå segling så har ledarna utbildats i
seglingskunskap och säkerhet vid en introduktionsdag i Breviks hamn under ledning av
f.d. kårordförandena Olle Hult och Björn Dietmann. Målet är att detta ska var en årligen
återkommande aktivitet för att ge ledare god grund för segling på scoutmöten.
Lite kort om sommaren och kommande verksamhetsår. Under sommaren anordnas
kårläger på Grava, Käringboda strax utanför Nynäshamn. Vi återkommer med glädje till
lägerplatsen för 2016 års kårläger, i slutet av detta verksamhetsår pågår förberedelser
för detta för fullt, material packas och ledarna planerar innehåll för lägerdagarna.
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Våra stödgrupper Hus, Båt och Försäljning har jobbat olika hårt under året. I vårt kära
Sjöhus har det blivit löpande underhåll såsom en del reparationer, byte av innerdörrar
samt byte av köksinredning.
För båtkommittén har det varit båtvård och punktinsatser som sjösättning, torrsättning,
vaktgång mm.
Några i försäljningskommittén har jobbat hårt med julförsäljning, påskmarknad och
majblommeförsäljning men här behöver vi ordentlig stöttning kommande
verksamhetsår.
Stort tack till alla de ledare, funktionärer och föräldrar som engagerat sig i
kommittéerna under året!
Ett stort tack också till alla kårens ledare och till styrelsen som gjort ett mycket gott
arbete under året.
I år, liksom förra året, kan jag med glädje 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 från kårstyrelsen
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.
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1.3 Spårarscoutavdelningar
Sommarläger 2017
Då upptäckare, äventyrare och utmanare åkte till den nationella jamboreen i Skåne, så
bjöd vi tillsammans med Norra Lidingö sjöscoutkår in spårarna till gemensamt läger på
Vässarö den 10 till13 augusti. Temat var Barna Hedenhös. Lägerdagarna blev mycket
lyckade. Scouterna var glada och engagerade. Tarpen dekorerades med patrullflaggor.
Vi seglade optimister och lotsar, klappade får, badade i havet och badade bastu,
handlade i Markan och så klart gick vi Trapperspåret. Lägerdisco hade vi också med
både rökmaskin och lasershow och vid sista lägerbålet fick vi besök av Ben och Knota
Hedenhös. Roligt och lärorikt för både ledare och scouter att arbeta tillsammans med
Norra Lidingö sjöscoutkår. Samarbetet fungerade fint och gav mersmak.
Höstterminen 2017
Under höstterminen var 28 spårare inskrivna i tisdagsgruppen Dykarna och 27 spårare i
torsdagsgruppen Sälarna. Ledarbemanningen har varit 6 ledare plus en ledarassistent
hos Dykarna och 7 ledare hos Sälarna.
Terminen inleddes som vanligt med segling för våra andraårsspårare. De första 3
veckorna seglade vi tillsammans alla andraårsspårare både tisdagar och torsdagar.
Fjärde seglingsveckan seglade andraårsspårarna den dag de sen fortsatte med resten av
terminen då vi den veckan (vecka 38) också välkomnade våra nya spårare till scouterna.
Under hösten följde vi ett gemensamt program som innehöll en massa kul som att göra
sin egen sölja, lära sig lite om skiffer och eldning, prata om och testa på enklare
sjukvård, pyssla, gå reflexspår och vi spelade teater med tema allemansrätt. Självklart
hann vi också med en av terminens höjdpunkter: tårttävling!
Några spårare tillsammans med familj och vänner deltog i Hjärnmarschen den 7
oktober, ett nytt arrangemang i Roslagens distrikt för insamling av pengar för forskning
som motverkar hjärnans sjukdomar, som bedrivs av Hjärnfonden.
Den 25 oktober var vi med på kårens traditionella kårlägerbål.
Hösten avslutades med fackeltåg och kåravslutning i Breviks kyrka.
Vårterminen 2018
Under våren hade vi några scouter som slutade och en som bytte grupp från Dykarna
till Sälarna så i slutet av terminen var det 22 spårare hos Dykarna och Sälarna hade 26
spårare i sin grupp. Terminen var dock för långt gången för att kunna ta in fler scouter
hos Dykarna. Ledarbemanningen var densamma som under hösten.
Även för vårterminen hade ledarna för de båda spåraravdelningarna ett gemensamt
planeringsmöte och la upp vårens program.
Våren bjöd som vanligt på ett väl blandat program: vi åkte skridskor (Dykarna lyckades
t.o.m. åka vid 2 tillfällen för isen var så fin på Kottlasjön.Det gäller att passa på när det
går.), vi gjorde kartövningar och övade knopar, vi fick besök från återvinningscentralen
och lärde oss och fick öva att sopsortera, vi gick fyrspår ute i skogen, vi övade
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samarbete med hjälp av lego, andraårsspårarna var på brovecka hos upptäckarna, vi
badade en lördag i Gångsätrahallen då scouterna kunde öva klädsim och att simma
200 m, vi gjorde påskpyssel som såldes på kårens påskmarknad den 25 mars och hade
klimatprat inför Earth Hour, vi hitta vilse, tvättade optimisterna och hade två tillfällen
med seglingsteori för att förbereda scouterna, nya som gamla, för vårens seglingar. Ett
seglingstillfälle inne i mars och ett utomhus i april då vi torrseglade med optimist
försedd med hjul och kryssade med pappsegel på parkeringen. Vårens seglingstillfällen
bjöd på strålande väder med perfekt vind utom sista veckan då det var lite blåsigare.
Under våren hann vi självklart också med kårens Vår Kårs Vår 21-22 april med tema
överlevnad. Spårarna sov inne natten mellan lördag och söndag. Under den inledande
lördagen hann vi elda, lära oss om vad man kan äta i naturen och laga mellanmål på
stormkök (traditionsenligt: chokladfondue med hackad frukt).På söndagen var det stor
tävling i åldersblandade patruller.
Sommarläger 2018
Kårens sommarläger kommer att äga rum den 12-18 augusti. Spårarna kommer vara där
15-18 augusti. Vi åker till Käringboda, såsom 2016.
Spårarledarna genom
Ann Larsson, ansvarig avdelningsledare Dykarna
Mia Aronsson, ansvarig avdelningsledare Sälarna
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1.4 Upptäckarscoutavdelningar
Sommarläger 2017
Verksamhetsåret började med det stora Jamboree-lägret ”Jamboree 2017” i Kristianstad.
Det var ett läger med många scouter från hela världen, ca 11 000st och från oss var det
ett glatt gäng med scouter som åkte tåg till och från lägret. Tågresan med äldre tåg var
ett äventyr, bara de ca 10 timmarnas enkel resa mellan Stockholm och Kristianstad.
Lägerveckan bjöd på många upplevelser, nya kontakter skapades och nya vänner
skaffades. Vi hade även tur med vädret som bjöd på sol och värme.
Höstterminen 2017
När sommaren började lida mot sitt slut så var det tid att starta upp verksamheten igen.
Vi startade med seglingskvällar, några med sol, några med regn eller för mycket blåst
…men på det hela en bra seglingssäsong. När vi tagit upp Trissjollarna för vintern
flyttade vi verksamheten inomhus. Vi fick några nya scouter och ledare till
avdelningarna och ca ett 20-tal scouter på varje avdelning.
Under terminen var vi ute och lagade mat vid Bäverhyddan – mat i naturen. Några av
våra scouter deltog i hjärnmarschen till förmån för Hjärnfonden. Givetvis deltog våra
scouter i kårlägerbålet, som detta år hölls inne i Sjöhuset, något som våra scouter
uppskattade. Under några möten arbetade vi med Free Beeing Me – något som alla
scouter i världen arbetar med. På terminens sista möte pysslade vi litet.
Våra scouter sålde adventskalendrar, julljus och servetter till förmån för kåren och
Scouterna. Vi avslutade terminen med att vara med på kårens julavslutning med
fackeltåg.
Vårterminen 2018
Efter juluppehållet drog vi igång med en hajk vid Påta. Hajken var lyckad med bland
annat bad i vak för de scouter som ville. Under hajken tränade vi att bygga vindskydd
inför att vi på VårKårsVår (VKV) skulle sova ute.
Vi fick även tillfälle att åka skridskor på Kottlasjön en mörk kväll när isen sjöng och
stjärnorna lyste.
Vi tränade också på seglingsteori och hade möten där vi pysslade inför kårens
påskmarknad. De flesta av våra scouter deltog på påskmarknaden genom att sälja
produkter eller lotter.
Så var det tid för VKV och ett stort antal av våra scouter var med och ännu en gång åkte
vi till Påta. Vi fick en natt inomhus och en natt i vindskydd – kallt med mysigt. Alla
scouter var så nöjda efter att de klarat en natt ute i vindskydd.
Så blev det lite båtvård och säsongen avslutades med segling – vi hade tur med vind och
väder och fick några underbara kvällar med segling i Optimister och Trissjollar.
Terminen avslutades med att vi tog upp Trissjollarna för sommaren. Nu laddar vi för
sommarlägret!
Ledarna i upptäckarna genom
Jörgen Calmsund och Johanna Atterljung
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1.5 Äventyrarscoutavdelning
Sommarläger 2017
Under en härlig vecka, den 5-12 augusti, var vi med våra upptäckare, äventyrare och
utmanare på ”Jamboree 17” på Rinkabyfältet.
Vi åkte 56 scouter och ledare, varav 15 äventyrare, tåg från Stockholm ned till Skåne
och spenderade en fantastisk vecka med olika programaktiviteter och roliga händelser.
Det var parader, invigning, hinderbana, ”Free Being me”, ledarutbildning och en massa
andra saker att gör. Totalt sett en mycket givande och bra erfarenhet för våra scouter och
ledare. När veckan var slut åkte vi tåg tillbaka till Stockholm, där föräldrar mötte upp på
Centralstationen.
Höstterminen 2017
Vi startade terminen med en avdelning och har seglat på tisdagar. Vi har bedrivit
traditionell verksamhet med cirka 40 scouter.
Vi deltog med 2 båtar i sjöscoutseglingarna på Riddarfjärden. Tre heat på lördagen och
tre heat på söndagen. Vi kom på plats 6 och 10 (av 12) i Avantiklassen.
Vi arrangerade JOTA/JOTI i oktober, även detta år i vår egen lokal.
I mitten av terminen arrangerade vi ett spökspår med pirattema vid Sjöhuset.
Årets hösthajk gick i piraternas tecken och ägde rum i november på Värmdö, Skatboet
med 21scouter.
I slutet på terminen åkte vi ut till ett klättercenter i Akalla och tränade klättring.
Vårterminen 2018
Under vårterminen har traditionell verksamhet bedrivits med cirka 40 scouter.
Ett möte åkte vi skridskor på Askrikefjärden. På ett annat åkte vi till Husbybadet och
badade.
I mars åkte 30 scouter och 6 ledare på vinterhajk i tre dagar till Mullfjällstugan i Duved
där vi åkte skidor, lagade god mat och umgicks över åldersgränserna.
Vi pysslade och lagade mat på årets påskmarknad.
Årets Vår Kårs Vår startade med buss mot Norrtälje och en vandring på Roslagsleden
med en övernattning i vindskydd. Senare på lördagen kom vi fram till Påta och deltog i
den traditionella familjebanan på söndagen.
I början på maj seglade vi ut på vårens långsegling med 23 äventyrare, 2 utmanare och 4
ledare med totalt 6 båtar. I år lånade vi en Avanti från Hammarby sjöscouter. En solig
och varm tur runt Värmdö.
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
Utmanarlaget Vintergatan
Höstterminen 2017
Vi startade terminen med en avdelning och har seglat på torsdagar. Vi har bedrivit
traditionell verksamhet med ca 20 scouter.
Vi tog hand om hamncaféet på höstterminen, som var under två dagar, vilket var väldigt
uppskattat.
Vi har under hösten rensat i utmanarnas rum och införskaffat nya saker, bl.a. en soffa,
fåtölj, TV och ett bord.
Vi har haft sedvanliga möten på torsdagar där det varit regelbundna möten med fika och
trevligt prat.
Vårterminen 2018
Under vårterminen har traditionell verksamhet bedrivits med ca 20 scouter.
Vi tog hand om våffelståndet, sålde fika och hjälpte till på årets påskmarknad.
Vi tog som vanligt hand om hamncaféet på våren som var under en dag.
Scouterna har som vanligt hjälpt till att iordningställa Avanti och avslutat våren med
segling utanför Brevikshamnen.
Vi hade vårt avslutningsmöte den 7 juni och från nästa år tar jag över dem som ska bli
utmanare och de som idag är utmanare får köra på eget bevåg hädanefter.
Erik Nilsson, utmanarscoutledare
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1.7 Roverscoutavdelningar
Roverlaget Paradiiis
Laget har inte haft någon verksamhet under året.

Matilda Wieslander, roverscoutledare

Roverlaget Nektur
Verksamheten för Nektur under året har dessvärre varit lite inaktiv då studier kolliderar
med mötena. Några studerar på annan ort och har därför inte möjlighet att åka till
Stockholm varje vecka.

Irma Svensson, roverscoutledare

Rover scoutlaget GBS
Laget har inte varit aktivt under året.

Miranda Michélsen Forsgren, 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 2018: 236. Dessa är fördelade på
följande sätt:

Spårare, 2 avdelningar
Upptäckare, 2 avdelningar
Äventyrare, 1 avdelning
Utmanare, 1 lag
Rover, 3 lag
Ledare
Funktionärer
Totalt

30 juni 2018
49
41
39
15
19
35
38
236

30 juni 2017
48
47
29
22
20
39
38
243

30 juni 2016
52
39
34
29
13
40
43
250

Av antalet medlemmar i Scouterna har 261 (264) betalat medlemsavgift till scoutkåren
på tillsammans 173 (133) tkr. Antalet barn i kölistan till kåren har minskat något: 412
den 30 juni 2018 (429 den 30 juni 2017).
Hajker, Vår Kårs Vår och sommarläger
Deltagandet på våra scoutaktiviteter har varit i stort sett oförändrat totalt sett. Till de två
sommarlägren 2017 kom 59 betalande scouter (föregående år 52 st). På Vår Kårs Vår
kom 57 betalande scouter (föregående år 74 st). På höst-, vinter- och
långseglingshajkerna har antalet deltagande ökat något, 96 betalande scouter
(föregående år 83).
Intäkter från läger och hajker uppgår till 346 tkr (248 tkr) med ett underskott på 28 tkr
(överskott på 101 tkr). Underskottet kommer från deltagandet i storlägret Jamboree 17 i
Skåne. Detta har täckts genom bidrag från Kårsells fond. Överskott från övriga
aktiviteter används för att täcka kostnader för slitage som uppstår på kårens material.

Försäljning
Intäkterna från våra tre större försäljningsaktiviteter: påskmarknad, majblommor och
julförsäljning har minskat till 109 tkr (127 tkr) med ett överskott som har ökat till 52 tkr
(40 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 pga att sommarlägren 2017 gick med
förlust och för att båtkostnaderna blev höga då de nya båtarna som var budgeterade för
föregående år levererades först i år. Kårsells fond har dock givit bidrag för att täcka en
stor del av dessa kostnader. Lokal- och administrationskostnaderna har kunnat täckas
dels med nettot från våra tre viktiga försäljningar, dels med bidrag från Lidingö stad och
Scouterna men framför allt genom god kapitalavkastning i Kårsells fond.
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

2017/18
532
-617
-85

2016/17
384
-283
101

2015/6
417
-565
-148

2014/15
377
-392
-15

2013/14
376
-370
6

-246
-5
63
220

-246
-6
47
220

-260
-10
56
219

-249
-7
65
232

-251
-7
68
207

-53

116

-143

26

23

317
264

118
234

238
95

81
107

105
128

2.3 Sjöhuset i Brevik AB
Under 2017/18 har intäkterna uppgått till 490 tkr (493 tkr). Under året har
förbättringsarbeten av Sjöhuset genomförts för 20 tkr (142 tkr).
Bolaget redovisar en vinst om 196 tkr (2016/17: 60 tkr). Bolaget har amorterat de
externa lånen med 33 tkr så att dessa vid räkenskapsårets slut uppgick till 318 tkr,
medan lånet från Kårsells fond är oförändrat 1 300 tkr.

2.4 Kårsells fond
Årets avkastning på tillgångarna i Kårsells fond har varit 317 tkr (118 tkr), vilket hänför
sig till ränteintäkter och realisationsvinster vid försäljning av aktier och andelar. Per den
30 juni 2018 finns en orealiserad vinst på aktier och andelar på 57 tkr.
Bidrag har givits från Kårsells fond för deltagande i Jamboree 17 samt för inköp av två
optimistjollar.
11

2.6 Resultat- och balansräkning
RESULTATRÄKNING

2017-07-01
2018-06-30
Kr

2016-07-01
2017-06-30
Kr

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

361 410 531 405
131 209
1 200
219 906

366 799
383 332
142 672
700
219748

Totala verksamhetsintäkter

361 410 883 720

399 015
746 452

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

-617 367
-68 374
-245 945
-5 396

-283 469
-95 506
-245 851
-6 045

Totala verksamhetskostnader

-937 082

-630 871

-53 362

115 581

239 024

15 599

78 000

11 917
91 000

Summa finansiella poster

317 024

118 516

ÅRETS RESULTAT

263 662

234 097

Verksamhetsresultat
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA
POSTER
Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar
Utdelning på aktier och andelar
Ränteintäkter
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BALANSRÄKNING

2018-06-30

TILLGÅNGAR
FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i dotterbolag (Not 4)
Andra långfristiga värdepappersinnehav
(Not 5)
Lån till dotterbolag (Not 6)

SEK

2017-06-30

Kr

SEK Kr

100 000
192 100

100 000
480 570

1 300 000

1 300 000

1 592 100

1 880 570

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordran på dotterbolag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Banktillgodohavanden (Not 7)

39 000
87 109
341 994 222

39 000
357 756
1 1974012

Summa omsättningstillgångar

342 120 331

1 5934768

3 712 431

3 474 338

3 204 109
10 000 263 662

2 970 012
10234
000097

3 467 771

3 204 109

62 228 76 239
32 905
97 321 135 516

6 -848
50 871
95212
948510

507 906 244 660

500270
590229

3 712 431

3 474 338

Inga
Inga

Inga
Se nedan
Inga

Summa anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL (Not 8)
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

Inga
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2.7 Noter
Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper följer 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.
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
Bidrag
Summa intäkt

2017/18
173 250
200 880
30 375
115 000
1 900
10 000
531 405

2016/17
133 307
99 300
38 500
110 225
2 000
383 332

2015/16
137 818
112 850
41 300
121 425
1 700
415 093

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, medlemsavg
Övrigt
Summa kostnad

2017/18
257 482
17 128
99 579
6 312
4 319
872
1 724
5 900
194 832
14 183
7 571
6 200
1 265
617 367

2016/17
45 281
18 275
83 530
4 829
4 104
1 685
1 536
1 921
4 400
78 517
11 034
8 554
5 800
14 003
283 469
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2015/16
78 803
23 939
100 278
9 183
1 066
2 675
985
800
134 790
13 689
12 120
5 900
181 152
565 380

Not 3 – Försäljning

Påskmarknad
Majblommor
Julförsäljning
Övrigt
Summa intäkt

2017/18
38 905
44 040
26 046
22 218
131 209

2016/17
41 228
52 364
33 060
16 020
142 672

2015/16
46 851
50 490
37 975
14 860
150 176

Påskmarknad
Majblommor
Julförsäljning
Övrigt
Summa kostnad

2017/18
4 977
40 046
12 000
11 351
68 374

2016/17
10 320
48 485
27 675
9 026
95 506

2015/16
10 283
46 219
27 450
10 796
94 748

Not 4 – Andelar 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 – Andra långfristiga värdepappersinnehav
403 andelar Carnegie Corporate Bond
10 000 aktier i Envirologic B

150 000
42 100
192 100

Marknadsvärdet på aktierna och andelarna den 30 juni 2018 var

249 046

Not 6 – Lån till dotterbolag
Scoutkåren har gett långfristigt lån till dotterbolaget på 1 300 000 kr, vilket löper med
6 % ränta.
Not 7 – Banktillgodohavanden
Fördelning av banktillgodohavandena:

Lidingö-Breviks Sjöscoutkår
Handelsbanken
Carnegie Bank
Kårsells fond (kapitalförvaltning)
Handelsbanken
Carnegie Bank
Summa banktillgodohavanden

2018-06-30

2017-06-30

389 426
479 305

319 710
281 051

1 125 491
1 994 222

596 251
1 197 012
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Not 8 – Eget kapital
Föreningskapital

Kårsells
fond (Not 9)

Totalt eget
kapital

Ingående balans 2016-07-01
Bidrag från Kårsells fond
Årets resultat
Utg balans 2017-06-30

659 707
13 000
115 581
788 288

2 310 305
-13 000
118 516
2 415 821

2 970 012

Ingående balans 2017-07-01
Bidrag från Kårsells fond
Årets resultat
Utg balans 2018-06-30

788 288
76 254
-53 362
811 180

2 415 821
-76 254
317 024
2 656 591

3 204 109

234 097
3 204 109

263 662
3 467 771

Not 9 – Kårsells fond
Kårsells fond har haft följande finansiella intäkter och kostnader under räkenskapsåret:
2017/18
78 000
239 024
317 024
-76 254
240 770

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

2016/17
91 000
15 599
11 917
118 516
-13 000
105 516

Per den 30 juni 2018 bestod Kårsells fond av följande tillgångar och skulder:
2018-06-30
1 300 000
39 000
192 100
1 125 491
2 656 591

Lån till Sjöhuset i Brevik AB
Räntefordran Sjöhuset i Brevik AB
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Banktillgodohavanden
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2017-06-30
1 300 000
39 000
480 570
596 251
2 415 821

3. Budget
3.1 Uppföljning av budget 2017/18
Budgeten för 2017/18 godkändes på kårstämman 2017.

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
2017/18
170
210
5
40
30
30
200
30
90
10
20
835

Utfall
2017/18
173
213
7
39
44
26
201
30
115
10
25
883

Budget
2018/19
170
210
5
40
30
30
130
30
100
0
20
765

10
30
20
255
20
75
10
15
10
10
260
30
5
5
140
15
910
-75

5
40
12
257
17
100
6
7
7
6
246
14
1
4
195
19
936
-53

10
30
20
100
20
85
10
15
10
10
260
30
5
5
140
20
770
-5

90
15

317
264

80
75
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3.2 Förslag till budget för 2018/19
Medlemsavgifter
Inför 2017/18 infördes en ökning av medlemsavgiften per termin för aktiva scouter med
100 kr så att en medlem betalar 598 kr (700 kr inkl. avgift till Scouterna och distriktet
på 102 kr) och rabatten för tillkommande medlemmar i samma familj togs bort.
Stödjande medlemmar och scouter under 18 år som också är assistenter betalar
oförändrat 33 kr (135 kr inkl. avgift till Scouterna och distriktet). För ledare,
styrelseledamöter och vissa andra funktionärer subventioneras medlemsavgiften i
Scouterna som tidigare med 52 kr, vilket innebär en total avgift på 50 kr per termin.
Inga förändringar föreslås för 2018/19.
Antalet betalande medlemmar uppgick till 261 (264). I antalet medlemmar ingår 53 (50)
betalande funktionärer och ej aktiva ledare. Dessutom har avgiften för ledare,
styrelseledamöter och båtfaddrar betalats av 46 (54) personer.

Läger
Sommarlägret för spårarscouter den 10-13 augusti 2017 hölls tillsammans med Norra
Lidingö Sjöscoutkår (NLS). På lägret deltog 16 spårare från vår kår och 16 spårare från
NLS, samt 15 ledare och funktionärer. Lägret gav intäkter på 41 tkr och ett litet
överskott på 4 tkr, som delades mellan de två kårerna.
43 upptäckar-, äventyrar- och utmanarscouter och 10 ledare deltog i Jamboree 17 i
Rinkaby i Skåne den 5-12 augusti 2017. Lägret gav intäkter på 160 tkr och ett
underskott på 59 tkr. Kårsells fond har täckt en stor del av underskottet. Dessutom har
kåren erhållit ett bidrag från Lidingö Gille på 10 tkr för deltagandet i Jamboree 17.
På föregående räkenskapsårs kårläger i Käringboda i augusti 2016 deltog 52 spårar-,
upptäckar- och äventyrarscouter, 1 syskon samt 27 ledare och funktionärer. Lägret gav
intäkter på 99 tkr och ett överskott på 54 tkr.
I budgeten är det tänkt att kårlägret i Käringboda sommaren 2018 skall gå med ett
överskott på 30 tkr.

Vår Kårs Vår
På årets VKV den 20-22 april vid Påta i Åkersberga deltog 57 scouter och 20 ledare och
funktionärer, vilket gav intäkter på 30 tkr och ett överskott på 13 tkr.
På förra årets VKV i april på Lidingö deltog 74 scouter och 22 ledare och funktionärer,
vilket gav intäkter på 39 tkr och ett överskott på 20 tkr.

I budgeten ingår ett överskott på 10 tkr.
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Hajker
Hösthajker
På årets pirathajk den 17-19 november deltog 21 äventyrarscouter och 5 ledare, vilket
gav intäkter på 10 tkr och ett nollresultat.
På föregående års vandringshajk i november deltog 9 äventyrarscouter och 3 ledare,
vilket gav intäkter på 4 tkr och ett nollresultat.

Vinterhajker
På vinterhajken i Duved den 15-19 mars 2018 deltog 30 äventyrar- och utmanarscouter
och 6 ledare, vilket gav intäkter på 76 tkr och ett överskott på 9 tkr.
På vinterhajken i Duved i mars förra året deltog 31 äventyrar- och utmanarscouter och 8
ledare. Den gav en intäkt på 81 tkr och ett överskott på 16 tkr.
På upptäckarnas vinterövernattning i Påta, Åkersberga den 2-4 februari 2018 deltog 20
scouter och 8 ledare. Den gav en intäkt på 12 tkr och ett nollresultat.
På upptäckarnas vinterövernattning vid Pettersberg i Sorunda i januari förra året deltog
25 scouter och 9 ledare, vilket gav intäkter på 13 tkr och ett överskott på 5 tkr.

Långseglingar
På långseglingen i Stockholms skärgård den 10-13 maj 2018 deltog 2 utmanare, 23
äventyrare och 4 ledare. Den gav en intäkt på 17 tkr och ett överskott på 7 tkr.
På långseglingen i maj förra året deltog 18 äventyrare och utmanare och 5 ledare, vilket
gav intäkter på 12 tkr och ett överskott på 6 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 36 tkr (34 tkr). Hyresbidrag har erhållits med 160 tkr
(160 tkr). Vi har även erhållit båtplatsbidrag med 17 tkr (20 tkr).
I budgeten för 2018/19 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 2016 som erhölls i år uppgick till 4 tkr (4 tkr).
I budgeten har vi räknat med ett bidrag på 5 tkr.

Försäljning - Påskmarknad
På påskmarknaden den 25 mars 2018 blev intäkterna 39 tkr (41 tkr) och överskottet blev
34 tkr (31 tkr).
I budgeten har vi räknat med ett överskott på 30 tkr.
Försäljning – Julartiklar
Försäljning av julartiklar (ljus, adventskalendrar och servetter) uppgick till 26 tkr (33
tkr) och överskottet blev 14 tkr (5 tkr).
I budgeten räknar vi med ett överskott på 10 tkr.
Försäljning – Majblommor
Försäljningen av majblommor, kransar, pins och klistermärken uppgick till 44 tkr (53
tkr), vilket gav ett överskott i scoutkåren på 4 tkr (4 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 12 tkr (11 tkr) och ett överskott på 7 tkr (5
tkr). Försäljningen av kårhalsdukar uppgick till 3 tkr (4 tkr). Intäkter från uthyrning av
båtar uppgick till 1 tkr (1 tkr). Intäkterna från JOTA/JOTI uppgick till 2 tkr (2 tkr) och
överskottet till 1 tkr (2 tkr). Dessutom såldes tre gamla optimistjollar, vilket gav intäkter
på 7 tkr.
I budgeten har vi räknat med övriga intäkter på 20 tkr.
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Möten
Avdelning (avd. ledare)
Rover (M Forsgren)
Rover (I Svensson)
Rover (M Wieslander)
Utmanare (E Nilsson)
Äventyrare (P-O Forsgren)
Upptäckare (J Calmsund)
Upptäckare (J Atterljung)
Spårare (A Larsson)
Spårare (A Ekby/M
Aronsson)
Total

Budget 2017/18
1 000
1 500
1 500
3 000
2 000
2 000
2 000
2 000

Utfall 2017/18
4 319
90
782
1 017
707

Budget 2018/19
3 000
4 000
2 000
2 000
2 000
2 000

15 000

6 915

15 000

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

Utbildning
Två ledare har deltagit i ”Leda Scouting” vid Scouternas folkhögskola och en ledare
deltar i TG Minwamon i Kanada.
I budgeten har vi räknat med utbildningskostnader på 10 tkr.

Lokalkostnad
Årets lokalkostnad inkluderar hyra för Sjöhuset på 240 tkr (240 tkr). Dessutom ingår
kostnader på 6 tkr (6 tkr) för sophämtning, städmaterial, reparationer samt inköp av
lokaltillbehör.
Budgeten på 260 tkr utgår från hyra för Sjöhuset på 240 tkr. Därutöver finns 20 tkr
avsatt för övriga lokalkostnader.

Utrustning
Årets kostnad om 11 tkr (11 tkr) inkluderar 2 tält, lädervaror o.dyl.
I budgeten har vi räknat med kostnader på 30 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
Optimistjollar, 12 st
Bränsle, övrigt
Större förbättringar
Total

Budget 2017/18
10 000
5 000
20 000
35 000
5 000
50 000
5 000
10 000
140 000

Utfall 2017/18
61 274
4 464
12 319
49 105
51 097
16 573
194 832

Budget 2018/19
10 000
30 000
20 000
40 000
5 000
20 000
5 000
10 000
140 000

I båtkostnaderna ingår fasta kostnader för båtplatser från BBS på 23 tkr (25 tkr),
försäkring på 5 tkr (3 tkr) och kostnader för vinterservice och vinterförvaring av
båtmotorer på 19 tkr (14 tkr). Förutom dessa fasta avgifter på ca 47 tkr har 3 nya
optimistjollar köpts för 51 tkr och en motor till en Avanti (10 tkr) och en motor till
Bustern (53 tkr) köpts.
Föregående år fick Croyan en ny rufflucka för 4 tkr och en Avanti reparerades efter en
krockskada för 6 tkr.

I budgeten har vi räknat med en kostnad på 140 tkr.

Övriga kostnader
Utmanarna har under året organiserat hamncafé i Breviks hamn två gånger och
kostnaderna för dessa aktiviteter uppgick till 5 tkr (6 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 6 tkr (6 tkr). Gåvor har också givits till studenter,
ledare som fyllt 50 år och i år fick alla ledare en liten julklapp. Kårhalsdukar för 6 tkr
har köpts in under året. Intäkterna från försäljningen av dessa uppgick i år till 3 tkr
(4 tkr) och redovisas under Övriga intäkter och ersättningar.
I budgeten har vi räknat med kostnader på 20 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

073-378 27 28

kerstin.landelius@telia.com

johan@supershow.se

Organisationsnummer: 802414-9570
Adress: Saltsjövägen 50, 181 62 Lidingö
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 23 båtar och där vi seglar på våren och hösten.
För mer information se vår hemsida: www.lidingo-brevik.scout.se
Vi finns även på Facebook
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