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Protokoll fört vid Årsmöte i Partille scoutkå r 2020-02-29

Närvarande:
Anna Johannesson
Johan Sjöström
Petra Tröville
Johan Järpfiord
Sebastian Aaröe
Linda Jansson
Erik Borglin
Rickard Norman
Per Woxenius
Anders Baaz
Barbro Baaz (ej rösträtt)
Erik Gustavsson (från punkt 6)

l. Val av funktionärer
Till ordftirande valdes Per Woxenius
Till sekreterare valdes Barbro Baaz
Till justeringsmän valdes Erik Borglin och Anna Johannesson

2. Frågan om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt
Kallelsen till mötet sköttes enligt stadgarna och godkändes

3. Faställande av av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes

4. Fastställande av röstlängd
Röstlängden godkändes. l2 personer närvarande (från punkt 6), varav 1l med rösträtt

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen gicks igenom

6. Föredragning av revisionsberättelse
Revisionsberättelsen gicks igenom

7. Fastställande av balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkning fastställdes

8. Frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsen
Kårstyrelsen beviljades ansvarsfrihet
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9. Val av ordförande, vice ordförande
Valberedningens ftirslag fastställdes:

. Till kårordflorande valdes Rickard Norman på ett ar
o Till vice kårordftlrande valdes Per Woxenius på ett år

10.Val av ledamöter i kårstyrelsen
o Anders Baazvaldes på två år (omval for 2020 och202l)
o Johan Järpfiord valdes pätträ år (omval for 2020 och202l)
o Maria Rolandsson valdes på I år (fullnadsval ftir 2020)

Som information sitter Johan Sjöström kvar som ledamot med ett år kvar (2020)

11. Val av två revisorer och revisorsuppleant
Till revisorer valdes:

o Else-MaÅeLångpå ett år (omval for 2020)
o Charlotte Walldal på ett ar (omval for 2020)

Till revisorsuppleant valdes :

o Pia Wihlborg på ett år (omval för 2020)

L2.Val av valkommitt6
Linda Jansson och Anna Wahlberg valdes till valkommitt6. Anna är inte tillfrågad. Om Anna
avböjer uppdraget så kommer Erik Borglin att ersätta henne.

13. Eventuella övriga val
Övriga val såsom val av kårledare, lotteriforeståndare, GÖK-representant, delegater till
di striktstiimma etc. h?inskj utes ti I I styrel sen.

14. Faststållande av verksamhetsplan
Verksamhetsplanen godkåindes enligt styrelsens ftirslag med ftiljande tillägg:

o Styrelsen bör tillsammans med karledare arbeta ftir att ta fä fler ledare till karen och ta
fram mentorsprogram eller liknande ftir stöttning av nya ledare

o Man bör också arbeta ftir IT-utbildning av ledare ftir att bättre kunna utnyttja Google
Suite och hemsidan

15. Fastställande av medlemavgift och budget
Kåravgifter for 2020 har ökats med 5 kr och fastställdes till ftiljande

o Ordinarie 405 kr/termin
o Rabatterad avgift ftir syskon (utöver ftirsta bamet) 355 kr/termin
o Passiv medlem 155 kr/termin
o Aktiva ledare/styrelseledamöter/funktionärer 15 kr/termin

Informationen har stått på Partille scoutkårs hemsida sedan terminstart
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Budget 2020
Budgeten for 2020 godkändes

16. Behandling av i stadgeenlig tid till kårstyrelsen inkomna motioner samt
behandling av övriga av kårstyrelsen hänskiutna ärenden

En motion har inkommit från styrelsen: Riktlinjer ftir registeruppdrag
Ärsmötet beslutade att ftilja den riktlinje lor registeruppdrag som fastställts av Scouternas

styrelse 201 4 -05 -20 (www. scouterna. se).

Vid protokollet
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