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Partille scoutkår
Ärsmöte 2021-02-28

Protokoll fört vid Årsmöte i Partille scoutkår 2021-02-28

Närvarande:

Mira Andersson Ovuka
Anders Baaz
Erik Borglin
Pernilla Borglin
Erik Gustavsson
Linda Jansson

Johan Jiirp{ord
Rickard Norman
Maria Rolandsson
Johan Sjöström
Per Woxenius

l. Val av funktionärer
Till ordftirande valdes Rickard Norman
Till sekreterare valdes Pernilla Borglin
Till justeringsmän valdes Anders Baaz och Linda Jansson

Z. Frågan om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt
Kallelsen till mötet sköttes enligt stadgarna och godk?indes

3. Faställande av av föredragningslista
Föredragningsli stan godkiindes

4. Fastsfållande av röstlängd
Röstlängden godkändes. I I personer närvarande, alla I I 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 ansvarsfrihetförkårstyrelsen
Kårstyrelsen beviljades ansvarsfrihet

Partille scoutkår
Pukegården
Stora Pukevägen 20
433 70 Sävedalen

Organ isationsnumm er: 857 202-4050
hemsida: www.partillescoutkar.se



dtb*=.Y-JAU
tffLJK-XFLlMs scoutfötbund

Partille scoutkår
Ärsmöte 2021-02-28

9. Val av ordförande, vice ordförande
Valberedningens ftirslag fastställdes :

r Till kårordftirande valdes Rickard Norman på ett år
o Till vice kårordftirande valdes Per Woxenius på ett år

10.Val av ledamöter i kårstyrelsen
o Maria Rolandsson valdes på två år (omval for 2021 ach2022)
. Mira Andersson Ovuka valdes på två år (nyval lor 2021 och2022)

Som information sitter Anders Baaz och Johan Järpfiord kvar som ledamöter med ett år

kvar (2021)

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

o Else-Marie Lång på ett år (omval ftir 2021)
o Charlotte Walldal på ett år (omval for 2021)

Till revisorsuppleant valdes:
. Pia Wihlborg på ett år (omval for 2021)

12.Yal avvalkommittd
Linda Jansson och Pernilla Borglin valdes till valkommittd.

13. Eventuella övriga val
Årsmötet beslutade att styrelsen ska ha en adjungerad Utmanarscout. Denna utses av

Utmanarna sjalva.

Övriga val såsom val av kårledare, lotteriftireståndare, GÖK-representant, delegater till
di striktstämma etc. hänskj utes ti I I styrelsen.
Årsmötet ftireslog att Erik Borglin blir kårledare.

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

. Kåren genomlor riktad rekrytering for att ffi en jämn åldersftirdelning bland scouterna

15.Fastställande av medlemsavgift och budget
Medlemsavgift
Kåravgifter for 2021minskas med 55 kr ftir ordinarie medlemmar och fastställdes till
följande

o Ordinarie 350 kr/termin
o Rabatterad avgift ftir syskon tas bort (ordinarie avgift blir 5 kr lägre än ftirra årets

rabatterade avgift)
. Passiv medlem 150 kr/termin
o Aktiva ledare/styrelseledamöter/funktionärer 10 kr/termin
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Budget 2021
Budgeten for 2021 godkändes

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

En motion har inkommit till styrelsen: Motion till Partille Scoutkårs årsmöte 2021 giillande

stadgeändring $6.2.
Årsmötet beslutade att avslå motionen, men att utse en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett

ftirslag på uppdaterade stadgar enligt Scouternas exempelstadgar till nästa årsmöte.

Till arbetsgruppen utsågs Anders Baaz, Erik Gustavsson, Linda Jansson och Rickard Norman

Vid protokollet
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