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KÅRSTÄMMA 2020 
 

Välkomna alla medlemmar i Sollentuna Norra Scoutkår till vårt eget årsmöte. En kväll då vi 
lyssnar och diskuterar kring hur kåren, styrelsen och alla medlemmar har haft den under 
2019, och hur vi tycker vi ska ha det under 2020.  

 

Tid: onsdagen den 11 mars 2020 kl 19,00. Kaffe/saft finns att plocka från 18,30 så vi kan 
komma igång 19,00 

Plats: Scoutstugan Kupan på Kistavägen 11 i Norrviken.  

 

Kårens verksamhet bestäms av dess medlemmar. För att inte alla medlemmar varje dag ska 
behöva ta beslut om kårens aktiviteter hålls varje år ett årsmöte (kårstämman). På det mötet 
väljs en styrelse. Styrelsen ska sedan under året arbeta för att kåren jobbar på det sätt som 
medlemmarna bestämt på årsmötet. På kårstämman beslutas även hur kårens ekonomi ska 
hanteras.  

 

Alla medlemmar och deras föräldrar är välkomna, fast bara medlemmar har rösträtt. Dvs i 
många fall har barn rösträtt men inte föräldrar!  

Kom just du och påverka din scoutframtid.  

Vi kommer även behandla inkomna motioner, dvs förslag från medlemmar på saker vi skulle 
kunna göra bättre i vår scoutkår. Dessa motioner skall lämnas in senast 3:e mars 

 

Kvällens agenda 

18:30 – 19:00 Välkommen, ta en kaffe eller glas saft, hitta en plats 

19:00 – 21:15 (ca) Stämma.  
Samtliga medlemmar och föräldrar i kåren är välkomna. Dock har 
endast medlemmar rösträtt.  

 

Har ni några frågor, eller önskar lämna in motioner, så är ni välkomna att kontakta:  

Per Billing, ordförande  
 
E-post: info@sollentunanorra.se 
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Dagordning Kårstämma (schema för mötet): 

 

 Benämning Förklaring 

1 Stämmans öppnande Mötet börjar. Kårens ordförande hälsar 
mötesdeltagarna välkomna och förklarar 
vad som kommer hända på mötet.  

2 Val av ordförande för mötet Mötet kommer ledas av en särskilt utsedd 
person, som väljs av mötesdeltagarna, och 
kallas för mötesordförande 

3 Val av sekreterare för mötet En person ska väljas som mötessekreterare 
och föra anteckningar kring vad som sägs 
och beslutas på mötet.  

4 Justering av röstlängden En redovisning av hur många personer på 
mötet som får rösta, om det skulle behövas 
i någon fråga som vi inte är överens om.  

5 Val av två protokolljusterare som även är 
rösträknare 

Det ska väljas två personer som har 
uppdraget att följa med på allt som sägs på 
mötet för att sedan kontrollera att 
protokollet från mötet stämmer överens 
med vad som sagts och beslutats.  

6 Fråga om stämman behörigen 
sammankallats 

En kårstämma är representerande för hela 
kåren och samtliga medlemmar. Det är 
viktigt att alla har fått reda på att mötet 
ska hållas. Därför finns det i stadgarna 
(regelboken) beskrivet hur lång tid i förväg 
som information om mötet ska lämnas.  

7 Verksamhetsberättelse, resultaträkning 
och balansräkning 

På den här punkten berättas vad som har 
hänt under det förra året, både i 
verksamheten (vad vi gjort) och hur 
ekonomin har varit (har vi gjort av med för 
mycket eller för lite pengar). Det redogörs 
också för om det vi gjort stämmer överens 
med det vi sade att vi skulle göra på 
kårstämman förra året.  
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8 Revisionsberättelse Kårens ekonomi (våra pengar, inköp och 
försäljning) kontrolleras av en särskild 
person som benämns revisor. 
Dennekommer att berätta om styrelsen för 
kåren skött detta bra och så som 
bestämdes på förra årets stämma.  

9 Fråga om fastställande av balans- och 
resultaträkningen samt om beviljande av 
ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter 

När alla fått beskrivet för sig om hur 
styrelsen har hanterat kårens verksamhet 
och ekonomi, så ska deltagarna på stämma 
besluta om styrelsen har gjort ett bra jobb 
eller inte. 

10 Inkomna motioner  
(styrelsen tillhanda senast den 1 mars 
2019) 

En motion är ett förslag från en medlem i 
kåren (vem som helst). Motionen kan vara 
om vad som helst som berör kåren. 
Motionen måste lämnas in en tid i förväg 
före mötet, så att styrelsen hinner bilda sig 
en uppfattning om förslaget. 

11 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är en beskrivning av 
vad kåren ska syssla med det kommande 
året. Den kan diskuteras kring och 
kompletteras, för att sedan beslutas av 
mötesdeltagarna.  

12 Medlemsavgift och budget På denna punkt ska de ekonomiska 
förutsättningarna för att bedriva 
verksamheten kommande år beslutas. 
Budget är en kalkyl och uppskattning av 
hur mycket pengar som kommer att 
komma in i kåren, och hur mycket vi gör av 
med, inkomster och utgifter. Även hur 
mycket varje medlem ska betala per termin 
ska beslutas. 

13 Val av kårordförande och vice ordförande Kåren leds av en styrelse (en samling 
personer) dessa väljs nu. Ordföranden 
leder styrelsearbetet och vice ordförande 
är ersättare.  
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14 Val av övriga ledamöter, och suppleanter Övriga ledamöter är de andra personerna 
som ingår styrelsen. De ska arbeta under 
året för att göra förutsättningarna för 
kåren, ledarna och scouterna så god och 
bra som möjligt. Suppleanter är en 
benämning på ersättare för de ordinarie 
ledamöterna. En suppleant får bara rösta 
på styrelsemöten om en ledamot inte är 
med på mötet. 

15 Val av revisor och revisorssuppleant Revisorn och ersättaren (suppleanten) ska 
kontrollera ekonomin, och väljs även de av 
mötets deltagare.  

16 Val av valberedning Valberedningen är en samling personer 
som har i uppgift att till nästa kårstämma 
ta fram en lista på personer som de tycker 
är lämpliga att sitta i styrelsen. Sen är det 
upp till mötesdeltagarna att välja dessa, 
eller andra.  

17 Val av scoutkårens delegater till Scouternas 
stämma, samt till Distriktsstämman, för 
tiden intill nästa möte med kårstämman 
samt av samma antal suppleanter för dessa 

Här väljs vilka personer som ska få 
representera kåren vid stämmorna i 
distriktet och Scouterna 
riksorganisationen.  

18 Avslutning Nu är det slut.  

 


