
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HANDLINGAR KÅRSTÄMMA  
HÖST 2020 

   

1 



 

 
Innehållsförteckning 

 
Kallelse till kårstämma för Redbergslids Scoutkår 3 

Föredragningslista Kårstämma Höst 4 

Inkomna motioner Kårstämma Höst 2020 5 
Motion 1 - Utdelning av kårhalsdukar 5 
Motion 2 – Frakt för profilprodukter 6 
Motion 3 – Nya kökslampor 7 

Verksamhetsplan 2021 för Redbergslids Scoutkår 8 

Budget för 2021 11 

Valberedningens förslag för 2021 12 

Digital kårstämma - Info till deltagare 14 

Stämmospråk 16 

 
   

 

 

   

 
Redbergslids Scoutkår 
Vävskedsgatan 3 
416 59 Göteborg 
www.redbergslidscout.se 

 
Kårstämma Höst 2020 
Redbergslids Scoutkår 

  
Datum:  

Sid: 
Sign:  

 
2020-11-22 
2/17 
Joel Arvidsson 

http://www.redbergslidscout.se/


 

Kallelse till kårstämma för Redbergslids Scoutkår 
 

Till dig som är medlem i Redbergslids scoutkår! 
 
Nu är det dags för kårstämma! Kårstämman är kårens högsta beslutande organ 
och är grunden till all demokrati i vår förening. Alla medlemmar har samma 
yttranderätt och rösträtt på stämman och det är viktigt att just du kommer på 
kårstämman för att visa vad du tycker. 
 
I år kommer kårstämman genomföras digitalt pga rådande restriktioner kring 
Covid-19. Mer information kring hur du deltar kommer meddelas i god tid före 
stämman. 
 
Motioner ska skickas till styrelse@redbergslidscout.se senast 17:e november. 
 
Vem? Alla kårens medlemmar är kallade, välkomna och har rösträtt 
När? Tisdagen 1:a december klockan 18:30. Vi beräknar vara färdiga ca 
20:00. 
Var?  Digitalt 
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Föredragningslista Kårstämma Höst 
 

§1 Mötets öppnande 

§2 Val av ordförande för stämman 

§3 Val av sekreterare för stämman 

§4 Godkännande av föredragningslistan 

§5 Val av två justeringsmän & tillika rösträknare för stämman 

§6 Frågan om stämman behörigen sammankallats  

§7 Fastställande av röstlängd 

§8 Behandling av motioner till kårstämman 

§9 Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för  
närmast följande verksamhetsår 

§10 Behandling av övriga propositioner till kårstämman 

§11 Val av kårordförande & vice kårordförande 

§12 Val av kassör 

§13 Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 

§14 Val av revisor och revisorssuppleanter 

§15 Val av valberedning 

§16 Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma. 

§17 Val av scoutkårens delegat(er) till Göteborgs scoutdistrikts stämma. 

§18 Val av styrelseledamöter & revisorer till Stiftelsen Redbergslids  
Scoutgård 

§19 Val av övriga funktionärer i kåren 

§20 Val av firmatecknare 

§21  Val av lotteriföreståndare 

§22 Stämmans avslutande   
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Inkomna motioner Kårstämma Höst 2020 

Motion 1 - Utdelning av kårhalsdukar 

Bakgrund  

Idag delas kårhalsdukar enligt tradition endast ut till medlemmar som deltar på kårens 
gemensamma läger som vårläger och sommarläger. Vi anser att detta är exkluderande 
för de medlemmar som av olika anledningar inte kan eller vill delta på dessa läger men 
som fortfarande är aktiva på sin avdelning. 
 
Kårhalsduken är en del av Scouternas symboliska ramverk och något som på ett tydligt 
sätt visar att medlemmen är en del av Redbergslids Scoutkår. Kårhalsduken skapar en 
gemenskap bland oss medlemmar.  
 
Vi ser det som en självklarhet att samtliga medlemmar skall erbjudas en kårhalsduk, 
något som vi inte anser är fallet idag. Alla medlemmar är lika mycket medlemmar 
oavsett deltagande. 

 

Förslag  

Vi föreslår att kåren tar fram en policy för utdelning av kårhalsdukar som inkluderar alla 
medlemmar. I denna bör det framgå vid vilka tillfällen detta sker samt hur länge man 
ska ha varit medlem innan man får sin kårhalsduk.  
 
Som komplement till detta vill vi att kåren tar fram ett dokument som beskriver hur en 
halsduksceremoni ska gå till för att enklare möjliggöra för avdelningarna att själva dela 
ut halsdukar och göra det mer ceremoniellt.  

 
Åtgärd    

-  Att kåren tar fram en policy för utdelning av halsdukar som inkluderar alla 
medlemmar  
- Att kåren tar fram ett dokument för hur en halsduksceremoni skall utföras  
 

Motion inskickad av: 
Joel Arvidsson, Christine “Tina” Rundkvist, Markus Morén, Ullabritt Söderen, Alexander 
Blomqvist och Joachim Söderen.   
 

Styrelsens svar:  
Styrelsen delar uppfattningen med motionärerna att halsduken är en symbol för kåren 
och vår gemenskap. Vi ser då också vikten av att alla medlemmar kan bära kårens 
halsduk. Styrelsen föreslår bifall till motionen i sin helhet. 
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Motion 2 – Frakt för profilprodukter 
 

Bakgrund 
Idag måste man betala frakt för att beställa produkter från kårshoppen såsom hoodie 
och flaska. Frakten på beställda produkter är för hög. 
 

Förslag 
Jag föreslår att det ska bli fraktfritt för en viss summa och däröver. 
 

Åtgärd 
- Att ta bort frakt över ett visst belopp 
- Att en gång per termin tar kåren in beställningar från medlemmar och gör en  
gemensam order 

 
Motion inskickad av: 
Alexander Myslek (Äventyrare) 

 

Styrelsens svar:  
Fraktkostnaden är inget som kåren kan välja bort då det tillkommer frakt på varje order 
enligt butik hos tredje part som sköter all hantering av beställningar. Styrelsen föreslår 
därför avslag på första att-satsen. 

För att underlätta beställning och minska fraktkostnad och klimatavtryck så är det en 
god tanke att samla ordrar en gång per termin. Styrelsen föreslår bifall på andra 
att-satsen. 
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Motion 3 – Nya kökslampor 
 

Högst ärade styrelse 
 

Vi behöver nya taklampor till köket för de vi har är gamla och halvkassa. 
 

Jag yrkar för: 
- att införskaffa liknande lampor som vi har idag fast nya och större.  

 

Motion inskickad av: 
Bob Niemöller 

 

Styrelsens svar:  
Då inomhusbelysning är en del av lokalhyran är det stiftelsens ansvar att underhålla 
dessa. Kåren gör medskick till stiftelsen att det är ett önskemål att kökslamporna 
uppgraderas. Styrelsen föreslår avslag på motionen. 
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Verksamhetsplan 2021 för Redbergslids Scoutkår 
 
Vision 

● Redbergslids Scoutkår skapar en bättre värld genom livslång gemenskap och 
schyssta värderingar. 
 

Värdegrund 
● Vi tar gemensamt hand om, och utvecklar kåren och dess medlemmar. 
● Verksamheten genomsyrar en varm trygg miljö och goda relationer. 
● Vi har roligt tillsammans. 
● Alla medlemmar ska känna sig som en del av kåren. 
● Att vi genom scoutmetoden och målspåren utvecklar individen. 

 

Mål 
● Öka medlemsantalet med 10 %. 
● Minska medlemsomsättningen med 10 % utifrån medlemsantalet i 

verksamhetsberättelsen från föregående år. 
● Att minst 1 representant från varje avdelning närvarar på LURT. 
● På våra hajker och läger önskar vi att avdelningarna är representerade med  

minst 50 %. 
● Att utmanare och uppåt skall gå Trygga Möten. 
● Samarbete med minst 1 annan kår. 

 

 
Kårverksamhet 
 
Händelser 
I kåren ordnar vi aktiviteter där alla känner sig delaktiga och känner trygghet och att 
aktiviteterna utförs på ett säkert sätt. 

● Minst fyra kårgemensamma arrangemang: 
○ Vinterläger 
○ Vårläger 
○ Sommarläger 
○ Julavslutning 

● Minst två arrangemang som riktar sig till kårens Utmanare, Rover och Ledare där 
utveckling och gemenskap genomsyrar programmet. 

● Kårstämma med minst deltagande från äventyraravdelningen och uppåt. 
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Avdelningsverksamhet 
På avdelningarna gör vi det tillsammans. Vi har kul, vi utvecklas och är goda vänner. 
Avdelningarna genomför veckomöten enligt eget program. Utöver detta har vi även: 
 

Spårare 
● Hajk/Övernattning minst en gång per år. 
● Minst 20 aktiva spårare. 
● Hålla de bestämda mötestiderna. 
● Minst hälften närvarande på övernattningar, hajker och läger. 
● Minst två ledare går utbildningen Leda Scouting 

 
 

 
Upptäckare 

● Minst 14 möten per termin. 
● Minst 80 % deltagarantal på avdelningsmötena. 
● Minst 75 % av mötena skall vara utomhus. 
● Hajk/Övernattning minst en gång per termin. 

 
Målspår: Egna värderingar, problemlösning, fantasi och kreativt uttryck, känsla 
för  

   naturen 
 

 
 

Äventyrare 
● Delta på arrangemangen GÖK Open och Äventyret 
● Minst en hajk med annan kår  
● Hajk/Övernattning minst en gång per termin 

 
 

Målspår: Aktiv i gruppen, relationer, känsla för naturen, problemlösning 
 

 
 

Utmanare 
● Vara delaktiga i planeringen av minst 1 kårläger 
● Genomföra Trygga Möten och Anpassat ledarskap 
● Delta på minst en aktivitet per termin anordnad av distriktet eller annat  

    scoutdistrikt för Rover och Utmanare 
● Hajk/Övernattning minst en gång per termin utomhus planerad av  

    Utmanarna själva 
 

Målspår: aktiv i gruppen, känsla för naturen, självinsikt och självkänsla,  
  problemlösning 
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Rover 

● Planera och utföra en kåraktivitet 
● Genomföra en större vandring 
● Delta på aktiviteter utanför kåren  
● Minst ett möte med annan kår. 

 
 

Målspår: Problemlösning, egna värderingar, relationer, självinsikt och självkänsla 
 
Övrig verksamhet 
 
Ledare/Funktionärer 

● En gång per termin ha en gemensam avslutningsmiddag. 
● Delta på minst en aktivitet anordnad av styrelsen  
● Genomföra minst en aktivitet med ledarna på avdelningen 

 
 

 
Styrelsen 

● Att minst en gång per termin anordna en aktivitet för ledare och funktionärer 
● Att en gång per år genomföra en utvecklingshelg, där alla kårens ledare och 

funktionärer är inbjudna 
● Att minst ha 6 styrelsemöten som blir protokollförda 
● Att på ett demokratiskt sätt styra kåren mot dess vision och mål 

 
 

 
Stiftelsen 

● Förvalta och utveckla egendomar 
● Stötta kåren ekonomiskt 

 
 

 
Rekryteringsgruppen 

● Att minst två gånger per år ha möte och diskutera kårens medlemsutveckling 
● Planera och utföra skolrekrytering för de avdelningar som är i behov 
● Planera och utföra minst en aktivitet som riktar sig till att rekrytera vuxna och 

ledare 
 
 
 

Lyckas vi gemensamt med detta så kommer vi skapa en bättre värld 
med livslång gemenskap och schyssta värderingar, och framförallt 
skaffa mängder med nya vänner!    
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Budget för 2021 

Nedan följer en sammanställning av budgeten för 2021.  
Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad från nuvarande 50 kr.  
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Valberedningens förslag för 2021 
Styrelse 

 

Revisorer 

 

Valberedning 

 

Styrelseledamöter och revisorer för Stiftelsen Redbergslids Scoutgård 

 

 

Kårordförande  Sabina Eriksson Chidiac  Nyval 2 år 

Vice kårordförande  Joel Arvidsson  Nyval 1 år 

Kassör  Bob Niemöller  Omval 1 år 

Sekreterare  Markus Morén  Nyval 2 år 

Ledamot  Lucas Niemöller  Nyval 2 år 

Ledamot  Christine “Tina” Rundkvist  Nyval 1 år 

Utmanarrepresentant  Cassandra Eriksson Chidiac  Omval 1 år 

Suppleant  Joachim Söderén  Nyval 1 år 

Suppleant  Loke Lennartsson  Nyval 1 år 

Revisor  Pernilla Borglin  Omval 1 år 

Revisorsuppleant  Sten Axelsson  Omval 1 år 

Valberedning  Lämnas till stämman  1 år 

Styrelseledamot  Mario Romero  Omval 2 år 

Styrelseledamot  Joakim Carlén  1 år kvar 

Styrelseledamot  Karin-Anne Habberstad  1 år kvar 

Styrelseledamot  Kårordförande  1 år 

Styrelseledamot  Mikael Johansson  Nyval 1 år 

Styrelsesuppleant  Anders Möller  1 år kvar 

Styrelsesuppleant  Vakant  2 år 

Revisor  Maria Laigar  Omval 1 år 

Revisorsuppleant  John Tollskog  Omval 1 år 

Auktoriserad revisor  Kristoffer Nilsson  Omval 1 år 
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Övriga funktionärer 

   

 

 

GÖK representant  John Tollskog  Omval 1 år 

Medlemsregistrerare  John Tollskog  Omval 1 år 

Kårutbildningsledare (KUL)  Ingeborg “IQ” Stendotter-Qvil  Omval 1 år 

Webmaster  Markus Morén 
Bob Niemöller 

Omval 1 år 

Bidragsansvarig  Bob Niemöller  Omval 1 år 

Vice bidragsansvarig  Markus Morén  Omval 1 år 

Stuguthyrare  Gaston Sandstig  Nyval 1 år 

Stugfogde  Lucas Niemöller  Nyval 1 år 

Materielförvaltare  Rover, sammankallande Lucas 
Niemöller 

Omval 1 år 

Nyckelansvarig   Gaston Sandstig  Omval 1 år 

Ansvarig utgivare och 
redaktör för hemsidan 

Markus Morén  Nyval 1 år 

Rekryteringsgrupp  Styrelsen  Omval 1 år 

SENSUS-ansvarig  Christine “Tina” Rundkvist  Omval 1 år 

Utmärkelse-, ceremoni- och 
traditionsansvarig 

John Tollskog 
Gaston Sandstig 

Omval 1 år 

Ekonomiassistent  Markus Morén  Omval 1 år 
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Digital kårstämma - Info till deltagare 

Till skillnad från en vanlig kårstämma kommer denna genomföras helt digitalt. Styrelsen 
har förståelse för att det kan kännas främmande och krångligt för många medlemmar. 
Grundtanken är att det inte ska skilja sig så mycket mellan en digital och fysisk 
kårstämma utan upplägget ska i största möjliga mån var densamma.  

Hur deltar jag på kårstämman? 

Mötesplattformen som kommer användas för själva mötet är Microsoft Teams. Läs mer 
och ladda ner här: Ladda ner Microsoft Teams 
 
För att delta på stämman går du igenom följande steg: 

1. För att ansluta till mötet trycker du på möteslänken som har mailats ut dagen 
före kårstämman. Har du inte fått någon länk?  
Kontakta karstamma@redbergslidscout.se.  

2. Följ instruktionerna som kommer upp. Antingen laddar du hem 
programmet/appen eller deltar direkt via webbläsaren (Google 
Chrome/Microsoft Edge). Läs mer här: Anslut till möte 

Tänk på: 

● Viktigt att du ansluter via en egen enhet om ni är flera i hushållet som deltar. 
Detta för att ha koll på vilka som deltar och för att kunna rösta. 

● Använd ditt riktiga namn (för- och efternamn) så blir det mycket enklare att se 
vilka som deltar samt vilka som röstar. 

● Se till att logga in på mötet i god tid. Stämman öppnar 15 minuter före 
starttiden.  

Att tänka på inför och under kårstämman 

● Använd hörlurar med mikrofon för bättre ljud 
● Testa ljud och kamera innan mötet börjar 
● Använd gärna kameran när du talar– inget krav men det skapar en trevligare 

stämning 
● Anslut dig till mötet 10-15 minuter innan avsatt tid 
● Ska du inte prata – stäng av kamera och mikrofonen (mute) så slipper 

bakgrundsljudet störa mötet 
● Vill du ha ordet - använd handuppräckningsfunktionen i Teams eller skriv i 

chatten så uppmärksammas detta av presidiet. Prata inte före du fått ordet. 
● Missbruka inte möteschatten. Denna ska användas för frågor och yrkanden.  
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Hur kommer själva kårstämman gå till? 
I stort kommer stämman att fungera som en vanlig kårstämma. Det kommer finnas ett 
presidium med mötesordförande och sekreterare som håller i stämman och ser till att 
allt flyter på. Under stämman kommer en presentation att visas på din skärm som tar 
dig genom de olika stämmopunkterna. 
 
Utöver presidiet kommer det även finnas ett supportteam som ser till att det tekniska 
fungerar som det ska. Till supportteamet kan du som medlem vända dig om du har 
frågor kring tekniken inför och under stämman. Det är viktigt för oss att alla har samma 
möjligheter att delta på stämman.  
 
Före och under stämman når du supporten på karstamma@redbergslidscout.se.  

Under stämman når du även supporten genom möteschatten i Microsoft Teams. 
 
Omröstningar och eventuella yrkanden kommer genomföras på följande sätt: 

Omröstningar kommer i första hand ske genom att använda 
handuppräckningsfunktionen som är inbyggd i Microsoft Teams. När mötesordförande 
ber deltagarna att rösta trycker du på handen. Dessa kommer sedan räknas, precis 
som om du räckt upp handen fysiskt.  

Yrkanden kommer genomföras genom att skriva i den inbyggda chatten i Microsoft 
Teams.   

Personval kommer genomföras via Google Formulär. I chatten som finns i Microsoft 
Teams kommer länkar att delas under mötets gång som går till dessa omröstningar. 
Klicka på länken och rösta.  

Ordnings- och sakfrågor ställs i den inbyggda chatten i Microsoft Teams.   
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Stämmospråk 

AVSLAG - Avslag betyder att medlemmarna är emot ett förslag och håller alltså inte 
med. Motsatsen till avslag är bifall.   
 

BEGÄRA ORDET - När ordförande säger att ordet är fritt så kan du sätta upp dig på 
talarlistan, om man vill säga något; mötesordföranden fördelar sedan ordet. 
 

BIFALL - Bifall betyder att medlemmarna är för ett förslag och håller alltså med om det. 
Motsatsen till bifall är avslag.   
 
BORDLÄGGNING - Frågan sparas till senare under stämman eller till ett annat möte.   
 
BUDGET - Ekonomisk plan som visar kårens förväntade intäkter och kostnader under en 
bestämd tidsperiod. Styrelsen ansvarar för att budgeten följs.   
 

FIRMATECKNARE - Personer som utsetts av styrelsen för att företräda kåren och skriva 
under avtal för kårens räkning. Vanligtvis kårordförande och kassör. 
 

FÖREDRAGNINGSLISTA - En lista som visar vilka punkter som ska diskuteras under 
stämman och i vilken ordning det ska göras. Kallas även dagordning. 

 

JUSTERINGSMÄN - På stämman väljs två personer som kontrollerar att protokollet 
stämmer överens med vad som beslutades på stämman. När de gjort det skriver de 
under och då justeras protokollet vilket innebär att det blir giltigt. 

 

LÄGGA TILL HANDLINGARNA - Skriftliga rapporter brukar läggas till handlingarna, det 
innebär att detta beslut skrivs in i protokollet och att själva rapporten läggs som bilaga 
till protokollet. 
 
MOTION  - Förslag som alla medlemmar kan lämna in skriftligt till kårens stämma. Även 
styrelsen kan lämna förslag till stämman, då kallas det proposition. 
 
NOMINERING - Att föreslå en kandidat till något, till exempel styrelsen eller 
valberedningen. 
 
ORDNINGSFRÅGA - Detta är frågor som handlar om formen för mötet, till exempel i 
vilken ordning olika förslag tas upp vid beslut eller om mötet ska ta en paus.  
 
PRESIDIUM (PRESIDIET) - De som leder stämman, det vill säga mötesordförande. 
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PROPOSITION - Förslag från styrelsen. Även medlemmar kan lämna förslag, då kallas 
det motion. 
 
RÖSTLÄNGD - Lista över hur många medlemmar som är med på mötet och har rätt att 
rösta.   
 
RÖSTRÄKNARE - Rösträknare är de personer som räknar röster vid en omröstning på ett 
möte. Man brukar välja minst två rösträknare för att de ska kunna jämföra sina resultat.  
 
SAKFRÅGOR OCH SAKUPPLYSNINGAR - Inlägg i debatten som rör fakta, till exempel 
frågor och upplysningar som är till för att alla inblandade ska veta så mycket som 
möjligt så att de kan fatta ett välgrundat beslut.  
 
SEKRETERARE  - Den person som skriver protokoll på mötet. 
 
STRECK I DEBATTEN  Streck i debatten innebär att debatten ska sluta inom ett visst 
ämne. När någon säger ’’streck i debatten’’ under en debatt så beslutar stämman 
tillsammans om detta ska gälla. Om det blir streck i debatten får alla en chans att 
skriva upp sig på talarlistan för att göra ett sista inlägg på punkten i fråga. Efter att 
talarlistan har gåtts igenom går mötet vidare till beslut och senare till nästa punkt. 
 
SUPPLEANT - En ersättare som tillfälligt kan axla rollen som ombud om den ordinarie är 
frånvarande. 
 
STÄLLA MOT AVSLAG - I omröstningar ställs alltid slutförslaget mot avslag så att både 
ja-sidan och nej-sidan ska ha en chans att lägga sin röst. 
 
VOTERING - Om en medlem vill ha omräkning på ett förslag om det anses vara jämnt 
 
YRKANDEN - Ett yrkande är ett annat ord för förslag som lämnas in under pågående 
stämma, det vill säga inte i förhand som motioner och propositioner. 
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