
 

Kallelse till Kårstämma 2020 

Torsdagen den 29:e september hålls Sandareds Scoutkårs kårstämma (årsmöte), klockan 
18:30. 

Kårstämman är kårens högsta beslutande möte och på detta möte väljs bland annat 
kårstyrelsens medlemmar och vissa övriga funktionärer i kåren. Utöver dessa val så 
bestämmer man även budget (nästa års pengar att använda). Samt beslutar kring om kåren 
har använd förra årets ”budget” på ett korrekt sätt. 

På mötet beslutas det även om kårstyrelsens ledamöter skall få ansvarsfrihet för året som 
varit, d.v.s. om kårstyrelsen gjort det man skall eller ej. 

Sist men inte minst så beslutar vi även kring en verksamhetsplan. Denna styr till stor del vad 
kåren och kårstyrelsen skall arbeta med under nästkommande år. 

Alla kårens medlemmar är varmt välkomna på våra kårstämmor, föräldrar till scouter är 
såklart också välkomna och får i egenskap av målsman föra sitt barns talan. 

Alla kårens medlemmar kan skicka in en motion till kårstämman. Motionen skall skickas in 
till kårens styrelse senast en vecka innan kårstämman. 

Bifogat finner ni dagordning. Övriga dokument kommer läggas upp efterhand på kårens 
hemsida www.sandaredscout.se. 

 

Hälsningar Kårstyrelsen. 
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Dagordning 

 

1. Stämman öppnas 
2. Val av mötesordförande 
3. Justering av röstlängden 
4. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare 
5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats 
6. Godkännande av dagordningen 
7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, 

balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående 
verksamhetsår. 

8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen för närmast föregående 
verksamhetsår  

9. Beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för närmast föregående 
verksamhetsår  

10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
11. Behandling av propositioner och motioner till kårstämman 
12. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för närmast följande 

verksamhetsår 
13. Val av kårordförande och vice kårordförande 
14. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
16. Val av funktionärer i kåren 
17. Val av valberedning 
18. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med 

kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa 
19. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämma för tiden intill nästa möte med 

kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa 
20. Övriga frågor 
21. Stämman avslutas 
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