
 

 

 

 

Protokoll  Kårstämma   

Katrineholms Scoutkår onsdagen  11 mars 2020 

1. Öppnande 

Kårordförande Per Andersson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman 
öppnad. 

2. Val av mötesordförande  

Beslutades att välja Per Andersson till mötesordförande. 

3. Val av mötessekreterare  

Beslutades att välja Åsa Tolbäcken till mötessekreterare. 

4. Justering av röstlängden  

20 röstberättigande medlemmar fanns närvarande. 

5. Val av två protokolljusterare  

Beslutades att välja Andreas Johansson och Ola Eklund till protokollsjusterare. 

6. Stämmans behörighet 

Stämman ansågs behörigen sammankallad. 

7. År 2019, föredragningar av 

a. Verksamhetsberättelse. Se bilaga. 

b. Ekonomisk berättelse, resultaträkning och balansräkning. Se bilaga. 

c. Revisionsberättelse. Se bilaga. 

 

8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beviljande av ansvarsfrihet åt 
kårstyrelsen för 2019 



Beslutades att fastställa balans- och resultaträkning samt att bevilja ansvarsfrihet åt kårstyrelsen 
för 2019. 

9. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen 

Beslutades att föra 2019 års vinst till löpande räkning efter att 50000 kronor av vinsten avsatts till 
Fastighetsfonden. 

10. Motioner till stämman 

Inga motioner har inkommit. 

11. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för 2019 

• Medlemsavgifter 

Beslutades att lämnas oförändrade och är följande per termin: 

Ordinarie avgift och stödjande vuxna 225 kr 

Aktiva ledare och funktionärer 100 kr 

Stödresurser i periferin  100 kr 

Deltagare i familjescouting     100 kr                                                                                               
(barn under Spårarålder och föräldrar till dessa)  

 

• Verksamhetsplan 

Beslutades att anta enligt förslag. Se bilaga. 

• Budget 

Beslutades att anta enligt förslag. Se bilaga. 

12a. Val av ombud till distriktsstämman och till Scouternas stämma 

Beslutades att välja Mats Olsson, Per Andersson, Anna-Karin Andersson till ombud till 
distriktsstämman och att uppdra åt ordförande att vid behov utse fler ombud och suppleanter. 

Beslutades att välja Per Andersson, Sigge Tolbäcken Eliasson och Åsa Tolbäcken till ombud till 
Scouternas stämma. 

12b. Fyllnadsval till kårstyrelsen och valberedning 

Beslutades att  välja Ola Eklund till ledamot i kårstyrelsen för resterande del av 2020 . 



Beslutades att till valberedning under 2020 välja Linnéa Karlsson och Andreas Peterzén och att 
uppdra åt styrelsen att om möjligt utse ytterligare en ledamot.  

 

13. Avslutning  

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad. 

 

Vid protokollet 

 

 

Åsa Tolbäcken, sekreterare   Per Andersson, ordförande 

 

Justeras 

 

 

Andreas Johansson   Ola Eklund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


