Proposition till kårstämman 2017 i
Hässelby Scoutkår om att tillåta
majblommeförsäljning
Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation och har i över 100 år samlat in pengar som
hjälpt barn i ekonomiskt utsatta situationer runt om i landet. Majblommeförsäljningen inom kåren
har varit uppskattat av många och har hjälpt många personer.
Till stämman 2014 inkom en motion gällande att den majblommeförsäljning som kåren bedrivit
sedan tidigare via vår föräldraförening Ekorren bör upphöra. Bakgrunden till motionen var nya
krav som ställdes vid redovisning av pengar till Majblommeföreningen vilka upplevdes som
orimliga för oss. Därutöver sköttes försäljningen via föräldraföreningen som nu är nerlagd vilket
betyder att det skulle behöva beslutas hur den skulle bedrivas i kårens regi och av vilka.
Motionären föreslog med anledning av detta att stämman skulle fatta ett principbeslut i frågan
beträffande om vi ska fortsätta erbjuda majblommeförsäljning eller ej för våra medlemmar.
Stämman beslutade att vi inte i fortsättningen ska erbjuda majblommeförsäljning till våra
medlemmar.
Med tiden förändras principer och krav som ställs på redovisning vilket förhoppningsvis kan
förenkla för både oss som kår samt våra medlemmar som säljer. Till exempel erbjuder
Majblommeföreningen från och med år 2017 majblommeförsäljare att ta betalt via SMS. Detta
ökar både säkerheten för våra försäljare samt minskar summan kontanter som kåren skulle behöva
hantera.
Hur kårens redovisning eventuellt skulle ske till Majblommeföreningen är ej undersökt, utan syftet
med denna proposition är att upphäva stämmobeslutet från 2014 om att sluta sälja majblommor så
att styrelsen kan om de finner det lämpligt i framtiden besluta att kåren återupptar sin försäljning
men i egen regi. Med detta menas inte att kåren måste börja sälja majblommor igen, utan i stället
att kåren ska kunna göra det om den finner det lämpligt utan att behöva vänta på ett
stämmobeslut.
Styrelsen föreslår därmed stämman att fatta följande beslut:
Att Kåren får bedriva majblommeförsäljning om styrelsen finner det lämpligt.
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