
Kallelse till ordinarie årsmöte i Mälarhöjdens
scoutkår

I enlighet med stadgarna kallar styrelsen härmed till det ordinarie årsmötet i Mälarhöjdens Scoutkår.
Mötet kommer att äga rum söndagen den 13:e november 2022 klockan 15.00 i Kåken. Fika
(smörgåsar och kaffe) serveras från klockan 14:30. Motioner till årsmötet skall vara inskickade till
Kårstyrelsen (ks@hojdarscout.se) senast två veckor före mötet.
Dagordning, propositioner och inkomna motioner kommer att anslås på kårens hemsida
www.hojdarscout.se samt i Kåken. Budget kommer anslås i Kåken. Vi försöker ge möjlighet att
ansluta digitalt, länk kommer läggas upp på kårens hemsida.

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Justering av röstlängden
4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fråga om årsmötet behörigen sammankallats
6. Godkännande av dagordning
7. Behandling av inkomna propositioner och motioner
8. Presentation av verksamhetsplan för det närmast följande kalenderåret
9. Fastställande av verksamhetsplan för det närmast följande kalenderåret
10. Presentation av budget för det närmast följande kalenderåret
11. Fastställande av budget för det närmast följande kalenderåret
12. Presentation av valberedningens förslag till kårstyrelse
13. Val av kårordförande och vice kårordförande
14. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
15. Presentation av valberedningens förslag till övriga kårfunktionärer
16. Val av övriga kårfunktionärer
17. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med

kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
18. Presentation av valberedningens förslag till styrelse samt revisorer för stiftelsen
19. Val av Stiftelse för 2023 - 2025.
20. Val av revisorer samt revisorssuppleanter för stiftelsen 2022 - 2025
21. Återrapportering av tidigare frågor
22. Rapport från stiftelsen
23. Julmarknad
24. Övriga frågor samt information från kårstyrelsen

* Kårläger
* Praxis
* Kårtröjor
*  Kåren 95 år!
* World scout jamboree 2023

25. Övriga frågor
26. Utmärkelser

mailto:ks@hojdarscout.se
http://www.hojdarscout.se


27. Mötet avslutas

Har ni frågor? Kontakta då gärna ordförande eller någon annan i styrelsen,
ks@hojdarscout.se Adresser finns på vår hemsida: www.hojdarscout.se

Varmt välkomna önskar vi i styrelsen!
genom Heidi Berglund, ordförande

Har du frågor om medlemskap eller vill ändra mejl, adress eller bli borttagen från våra listor? Logga in
på www.scoutnet.se eller mejla vår medlemsregistrerare på medlem@hojdarscout.se. För andra
frågor eller motioner finns vi på ks@hojdarscout.se
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