Distriktsstämma Scouterna Örebro län
Datum:

Plats:

Löpnummer:

16 april 2015

Café Skogen, Örebro

Stämmoprotokoll
2015

Närvarande

Ombud från kårerna
Distriktsstyrelsens ledamöter
Observatörer
Inbjudna gäster

Se bifogad närvarolista

Dagordningspunkter
1

Mötets öppnande
Distriktsordförande Michael Bergen hälsade alla välkomna till Café Skogen och
förklarade distriktsstämman för öppnad.

2

Beslut

A)

Val av mötesordförande

B)

Val av mötessekreterare

C)

Val av protokolljusterare tillika rösträknare

A) Att utse Tim Swedin till ordförande för mötet.
B) Att utse Michael Bergen till sekreterare för mötet.
C) Att utse Anita och Frida Mustonen till justerare tillika rösträknare för mötet.
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3

Fastställande av röstlängden

Beslut

Att fastställa röstlängden till 20 ombud.

4

Frågan om stämman är behörigen sammakallad
Stämman konstaterade att kallelse har gått ut i rätt tid men att handlingarna till
distriktsstämman inte gått ut i stadgeenlig tid. Stämman lämnar därför en erinran
till distriktsstyrelsen om att handlingarna måste skickas ut i tid till nästa års
distriktsstämma.

Beslut

Att trots att handlingarna inte gått ut i tid anse stämman behörigen sammakallad.

5

Fastställande av föredragningslistan
Per-Anders Alter, Hovsta scoutkår anmälde en övrig fråga om styrelsens
kommunikation med kårerna.

Beslut

Att med detta tillägg fastställa föredragningslistan.

6

Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014

Distriktsstyrelsen föredrog verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning
samt revisorernas berättelse för 2014.
Beslut

Att notera att revisionsberättelsen gjorts av en av de ordinarie revisorerna och en
av revisorssuppleanterna.

7

Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet åt
distriktsstyrelsens ledamöter för 2014.

Beslut

Att fastställa resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2014.
Att bevilja distriktsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

8

Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Att 2014 års resultat överförs i ny räkning.

9

Behandling av motioner

Motion från Kumla, Nora, Adolfsberg, Engelbrekt, Hallsberg och Hovsta
scoutkår.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman
att anse motionen besvarad.
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Beslut

Att anse motionen besvarad.

10

Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för 2015

Beslut

Att fastställa medlemsavgiften till 150 kronor per kår för 2015.
Att fastställa verksamhetsplan och budget för 2015.

11

Val av distriktsordförande

Valberedningen föreslår distriktsstämman
Att välja Michael Bergen till distriktsordförande.

Beslut

Att välja Michael Bergen till distriktsordförande.

12

A)

Fastställande av antalet ledamöter i distriktsstyrelsen

Valberedningen föreslår distriktsstämman
Att utöka distriktsstyrelsen till sju ledamöter.

B) Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen
Valberedningen föreslår distriktstämman
Att välja Kristina Joelsson, Tim Swedin och Martin Persson Höppe till ledamöter
för två år.
Att fyllnadsvälja Emil Lövengren till ledamot i distriktsstyrelen för ett år.
Beslut

A) Att fastställa antalet ledamöter i distriktsstyrelsen till sju stycken.
B) Att välja Kristina Joelsson, Tim Swedin och Martin Persson Höppe till
ledamöter för två år.
Att välja Emil Lövengren till ledamot i distriktsstyrelen för ett år.

13

Val av revisor och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår distriktsstämman
Att välja Klas Edstam och Kristin Lundmark till revisorer för ett år.
Att välja Per Erik Eliasson och Jörgen Andersson till revisorssuppleanter för ett
år.

Beslut

Att välja Klas Edstam och Kristin Lundmark till revisorer för ett år.
Att välja Per Erik Eliasson och Jörgen Andersson till revisorssuppleanter för ett
år.
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14

Val av sammankallande och övriga ledamöter i valberedningen

Beslut

Att välja Maria Anderberg till sammankallande och Nicklas Gryth till ledamot i
valberedningen.
Att den tredje platsen i valberedningen sätts vakant.
Att uppdra till valberedningen att hitta en tredje ledamot.
Att fyllnadsvalet till valberedningen konfirmeras vid kårledningsträffen i höst.

15

Övriga frågor

Per-Anders Alter, Hovsta scoutkår, lämnade en önskan om att distriktets
kommunikation med kårerna förbättras under nästkommande verksamhetsår.

16

Stämmans avslutande

Mötesordförande Tim Swedin tackade alla närvarande och förklarade
distriktsstämman för avslutad.

4

Justering
Vid protokollet

Michael Bergen, mötessekreterare

Datum och ort

Mötesordförande

Tim Swedin, mötesordförande

Datum och ort

Justeras

Anita Mustonen, justerare

Datum och ort

Frida Mustonen, justerare

Datum och ort

5

