
 Katrineholms Scoutkår  Dagordning  
   Kårstämma  
   2020-10-08 
 

 
Alla medlemmar i Katrineholms Scoutkår kallas till 

 
Kårstämma, Scoutgården + Online 

8 oktober 2020 kl. 19.00 
 

Dagordning  
1. Öppnande  
Stadgeenliga ärenden  
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare  
4. Justering av röstlängden  
5. Val av två protokolljusterare  
6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats  
7. Motioner till kårstämman (ska inkomma till styrelsen senast en vecka före stämman)  
8. Val av kårordförande och vice kårordförande för 2021 
9. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen för 2021–2022 (4 är redan valda för 2020–2021)  
10. Val av firmatecknare  
11. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter för 2021 
12. Val av sammankallande och övriga ledamöter i scoutkårens valberedning för 2021 
13. Val av scoutkårens 8 ombud till distriktsstämman samt suppleanter för dessa  

(Övriga stadgeenliga ärenden behandlas vid kårstämma under våren.) 
Övriga ärenden  
14. Val av funktionärer inom styrelsen för 2021 

a) Kassör     b) Sekreterare  
15. Val av övriga funktionärer för 2021 

a) Materialförvaltare    e) Kårutbildare 
b)  Stugfogde Scoutgården och Scoutstugan  f) Medlemsregistrerare 
c)  Sjöansvarig    g) Julförsäljningsansvarig  
d) Scoutvaruombud    h) PR och rekrytering 

18. Avslutning av stämman 
 
Därefter kort information om ärenden på distriktsstämman och Scouternas stämma, 
samt om läget när det gäller anpassning av scoutverksamheten pga. Covid-19. 
 

OBS Pga. Covid-19 kan endast ett begränsat antal medlemmar delta i stämman på 
plats. Övriga ges möjlighet att delta online. Närvaro på plats i första hand för styrelse 

och valberedning samt de som har svårt att delta online av tekniska skäl. 
I andra hand gäller först till kvarn för de som vill delta på plats. 

Av denna anledning behöver du föranmäla dig till höstens stämma. Anmälan via 
e-post info@katrineholmsscoutkar.se senast måndag 5/10. 

Ange om du vill delta på plats, och om du har särskilda skäl för det. 
6/10 meddelas om det finns plats på Scoutgården för de som så önskat. 

Till de som ej får plats och till övriga som önskat delta online skickas samtidigt 
information via e-post om hur detta går till! 


