
Motioner till CU:s årsmöte 20 februari 2014 

Motion om dekoration av scenrummet 

Hej! Idag på scoutmötet så kom spårarna med en motion att få inreda och dekorera 
scenrummet med affisher, plansher och målning på någon av väggarna. Detta är för att 
spårarna vill göra den lokalen till ett ställe där dom kan känna att, "Här är vårat ställe och här 
får vi vara". Markera att dom också finns med i CU och har lika stor rätt att få tycka, tänka 
och skapa. 

För att genomföra detta skulle vi vilja ha tillgång till 1000 kr för att kunna köpa in material vi 
behöver, som t.ex. färg, penslar, affisher och dekorationer. 

Spårarscouterna 
 
Styrelsens svar: 
Styrelsen tycker det är bra att spårarscouterna vill göra det trevligt i lokalen och yrkar bifall 
till motionen, under förutsättning att: 

- Väggen dekoreras med tanke på att fler verksamheter använder rummet. 
- att kyrkans fastighetskommitté får se förslaget innan och godkänna det. 
-  

 
Motion till årsmötet rörande maximal familjemedlemsavgift. 
 
Idag betalar vi 200 kr/termin och barn med möjlighet att få "nedsättning" om man inkommer 
med ansökan om detta till styrelsen. 
Då systemet bygger på att den sökande är medveten om detta samt att han eller hon också är 
villig att exponera sin dåliga ekonomi för styrelse och andra så känns inte detta riktigt som ett 
bra system. Speciellt för stora barnfamiljer >2 barn kan summan uppfattas som stor.  
Härmed yrkar jag att medlemsavgiftens storlek familj per skall fastställas till maximalt 2,5 
barn/familj och termin eller 500 kr per familj och termin enligt dagens avgiftsnivå. 
 
Vänligen//Dag Lundén 
 
Styrelsens svar: 
Frågan om syskonrabatt var uppe på årsmötet för några år sedan och då fick styrelsen i 
uppdrag att överväga detta. Styrelsen kom då liksom nu fram till att terminsavgiften är 
mycket låg jämfört med de allra flesta fritidsaktiviteter. Syskonrabatt gör administrationen 
krångligare, och möjligheten att vara icke betalande medlem finns redan. Styrelsen avråder 
därför från syskonrabatt av medlemsavgiften men tycker man kan ha det i åtanke för 
lägeravgifter som i alla händelser är högre. Styrelsen yrkar avslag på motionen. 
 
 
Motion om inköp av en basförstärkare  
 
Jag tycker vi under 2014 bör köpa in en ny bas förstärkare till replokalen/studion. Den Roland 
förstärkaren (egentligen en keybord förstärkare) vi idag använder fungerar men har för två år 
sedan brunnit i en sladd och sen dess har inte ljudet varigt riktigt bra. Den finns en äldre 
Yamaha stärkare men den är mycket gammal och knapparna är väldigt raspiga och glappar.  
 



Mitt försagd är att vi köper in en ”Hartke A 100 Thomann Edition” för 2 626kr, en prisvärd 
och bra stärkare.  
Ser mer på: http://www.thomann.de/se/hartke_a100_aseries_basscombo.htm 
 
Gustav Hällegårdh 
 
Styrelsens svar: 
Styrelsen yrkar bifall till motionen.  
 
 
Motion om inköp av en gitarrförstärkare  
 
Jag tycker att vi under 2014 bör köpa in en ny gitarr förstärkare. Vi har en Gammal Peavey 
stärkare som fortfarande fungerar relativt bra men den krånglar ibland på vissa frekvenser. 
Ofta så är man fler än en gitarrist och den andra Gitarrförstärkaren vi har är väldigt liten och 
har nog svårt att höras om ett fult band spelar.  
 
Mitt förslag är att vi köper in en ”Fender Champion 100” för 2 451kr. Fender är en av 
pionjärerna inom förstärkare och även deras billigare modeller, så som den här, håller hög 
standard.   
Se mer på: http://www.thomann.de/se/fender_champion_100.htm  
 
Gustav Hällegårdh 
 
Styrelsens svar: 
För närvarande är det inte så många av CU:s medlemmar som använder musikrummet. Flera 
tyngre investeringar har gjorts i rummet på senare år. Vi vill uppmana till mer aktivitet och 
användning av rummet innan fler större inköp görs. Styrelsen yrkar avslag på motionen. 
 
 
Motion om inköp av Equmenia-halsdukar 
 
Jag önskar att alla scouter får en Equmeniahalsduk. I dag har vi en egen kårhalsduk som gärna 
får vara kvar. Men eftersom vi tillhör Equmeniascouterna bör alla scouter ha en egen halsduk. 
Idag finns 30 halsdukar i kårens ägo och som lånas ut, t.ex. när Fredens ljus skulle bäras in i 
Slottskyrkan. Administrationen att dela ut och sedan se till att de kommer tillbaka tar onödigt 
mycket tid och resulterar i glömda och ostrukna halsdukar.  
 
Eftersom kåren redan idag har 30 halsdukar hamnar kostnaden på 2100 kr i inköp för scouter 
och ledare (om vi behöver köpa in ca 30 halsdukar till. 
 
/Hella Westerberg, administratör i scouterna 
 
Styrelsens svar: 
Styrelsen har lagt en budget som bör möjliggöra inköp av scouthalsdukar från Equmenia, men 
anser att beslut om inköp kan tas av scoutledarna. Styrelsen yrkar bifall till motionen. 
 


