
 

KÅRSTÄMMA	2022	
	FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
SALTSJÖ-BOO SCOUTKÅRS KÅRSTÄMMA 
1 APRIL 2022 KL. 19.00 
MED EN KORT FÖRKLARING TILL DE OLIKA PUNKTERNA PÅ DAGORDNINGEN 

  

 1 (2) 

§ 1 VAL	AV	MÖTESORDFÖRANDE	
Mötesordföranden är den person som leder kårstämman och ser bland annat till att alla som vill 
får säga sitt i tur och ordning. 

§ 2 UTSEENDE	AV	MÖTESSEKRETERARE	
Sekreteraren skriver ner allt som bestäms. 

§ 3 VAL	AV	TVÅ	JUSTERINGSMÄN	
Justeringsmännen skriver också ner allt som bestäms, och kontrollerar sen att sekreteraren inte 
har missat eller skrivit något fel. 

§ 4 GODKÄNNANDE	AV	DAGORDNINGEN	
Dagordningen är denna lista, det vill säga listan med de punkter som ska gås igenom på stämman. 
Om någon vill ha med något utöver detta säger man till under den här punkten. 

§ 5 JUSTERING	AV	RÖSTLÄNGDEN	
Röstlängden är en lista på alla som har rätt att rösta (alla närvarande medlemmar i kåren). 

§ 6 FRÅGAN	OM	STÄMMAN	BEHÖRIGEN	SAMMANKALLATS	
För att alla ska ha en chans att komma på stämman ska de få kallelse minst 2 veckor i förväg.  

§ 7 FÖREDRAGNING	AV	KÅRSTYRELSENS	VERKSAMHETSBERÄTTELSE,	
RESULTATRÄKNINGEN,	BALANSRÄKNINGEN	SAMT	REVISIONSBERÄTTELSEN	
AVSEENDE	NÄRMAST	FÖREGÅENDE	VERKSAMHETSÅR	
Föredragning betyder att någon läser upp dessa delar. Verksamhetsberättelsen är en 
sammanfattning av vad hela Saltsjö-Boo scoutkår gjort det senaste året. Resultaträkning är en 
sammanfattning av hur kåren använt sina pengar. Revisorerna kontrollerar att kassören skrivit 
ordentliga kassaböcker och hur kåren skött sina pengar. I revisionsberättelsen skriver revisorerna 
hur de tycker att styrelsen skött ekonomin. 

§ 8 FASTSTÄLLANDE	AV	RESULTAT	OCH	BALANSRÄKNING	SAMT	BEVILJANDE	AV	
ANSVARSFRIHET	ÅT	STYRELSENS	LEDAMÖTER	FÖR	NÄRMAST	FÖREGÅENDE	
VERKSAMHETSÅR	
Ansvarsfrihet betyder att styrelsen inte längre är ansvariga för det som hänt under det senaste 
året. Om styrelsen däremot inte skött sig, till exempel inte följt de beslut som förra stämman tog, 
kan styrelsen få stå till svars för vad de gjort. 

§ 9 BESLUT	MED	ANLEDNING	AV	KÅRENS	VINST	ELLER	FÖRLUST	ENLIGT	DEN	
FASTSTÄLLDA	BALANSRÄKNINGEN		
Om kåren gått med vinst bestämmer vi vad vi ska göra med pengarna, och om vi gått med förlust 
bestämmer vi vad vi ska göra åt det. 
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§ 10 BEHANDLING	AV	MOTIONER	TILL	KÅRSTÄMMAN	–	UTGÅR		
Motioner är frågor någon i kåren vill att stämman ska diskutera och fatta beslut om och som kan 
påverka kårens verksamhet under det kommande året. Motioner ska lämnas in i förväg. Då inga 
motioner inkommit i tid utgår denna punkt. 

§ 11 FASTSTÄLLANDE	AV	KÅRENS	MÅL	OCH	VERKSAMHETSPLAN	FÖR	2022		
Dessa texter ska spegla vad medlemmarna vill att kåren ska göra under kommande år. 

§ 12 FASTSTÄLLANDE	AV	MEDLEMSAVGIFT	SAMT	BUDGET	FÖR	NÄSTA	VERKSAMHETSÅR	
Medlemsavgiften är en viktig inkomstkälla till kåren. Budgeten är en beskrivning av hur mycket 
pengar som kommer in till kåren och hur styrelsen får använda dessa under året som kommer. 

§ 13 VAL	AV	KÅRORDFÖRANDE	(EN	ELLER	TVÅ	ST)	
Kårordförande leder kårstyrelse.. 

§ 14 VAL	AV	ÖVRIGA	LEDAMÖTER	OCH	SUPPLEANTER	TILL	STYRELSEN	
De övriga ledamöterna hjälper till i styrelsens arbete. 

§ 15 VAL	AV	REVISORER	OCH	REVISORSSUPPLEANTER	
Revisorerna ska kontrollera att vi sköter våra pengar på ett riktigt sätt. 

§ 16 VAL	AV	VALBEREDNING	
Valberedningen ger förslag på vilka som ska sitta i styrelsen, vara kassör och revisor samt 
valberedning inför nästa stämma. 

§ 17 VAL	AV	SCOUTKÅRENS	DELEGATER	TILL	SCOUTERNAS	STÄMMA	FÖR	TIDEN	INTILL	
NÄSTA	MÖTE	MED	KÅRSTÄMMAN	SAMT	AV	SAMMA	ANTAL	SUPPLEANTER	FÖR	DESSA		
Enligt våra stadgar ska detta tas upp på kårstämman. Då Scouternas stämma infaller på hösten är 
ett förslag att styrelsen får i uppgift att utse delegater till stämman när så är aktuellt. 

§ 18 VAL	AV	SCOUTKÅRENS	DELEGATER	TILL	DISTRIKTSSTÄMMA	FÖR	TIDEN	INTILL	
NÄSTA	MÖTE	MED	KÅRSTÄMMAN	SAMT	SAMMA	ANTAL	SUPPLEANTER	FÖR	DESSA	
Enligt våra stadgar ska detta tas upp på kårstämman. Då distriktsstämma infaller både på våren 
och hösten är ett förslag att styrelsen får i uppgift att utse delegater till distriktsstämman när så 
är aktuellt. 

§ 19 ÖVRIGA	ÄRENDEN	
Om det dyker upp något nytt som ska diskuteras, eller informeras om, görs det här. Här kan inga 
beslut fattas. 

DISKUSSION	OM	ANVÄNDNING	AV	EXTRA	STATLIGT	STÖD	
Staten har beslutat om ett extra ekonomiskt stöd till Scouterna för att utveckla kårerna 
efter Coronapandemins effekter. Vår kår kommer att tilldelas ca 80 000 kr och styrelsen 
vill föra en diskussion om hur vi skall använda dessa pengar.  

§ 20 STÄMMANS	AVSLUTANDE	


