
SCOUTERNA  2020-03-25 

INBJUDAN till 

Djupadals scoutkårs kårstämma 

 
Onsdagen den 25 mars kl. 18.30-20.30  
på Elinelunds gård 
 
 

Demokrati är viktigt! 
 
Demokrati och medbestämmande är en av hörnstenarna i vårt fria samhälle och långt ifrån 
en självklarhet i ett världsomspännande perspektiv. Det är också en viktig del av scouting 
där alla får vara med och alla får vara med och bestämma! Vi arbetar med demokrati i 
patruller och avdelningar - nästa steg är scoutkårens kårstämma där varje medlem – varje 
scout oavsett ålder – har en röst. 
 

Kom och var med på kårstämman! 
 
Det kan verka lite torrt – men här finns chansen att se hur demokrati fungerar och vara 
med och påverka på riktigt! 
 
Vi ska gå igenom alla de formella bitarna men kommer att göra vårt bästa för att det ska bli 
levande, begripligt och trevligt! 
  

• Verksamhetsberättelsen ser vi i fina bilder från alla våra avdelningar 
 

• Vi bjuder på mumsig fika! 
 

• Alla medlemmar kommer att på ett kul sätt få vara med och påverka och utforma 
vår långtidsplan. Vad vill du ha mer av på scouterna - är det t.ex stora läger, mysiga 
avdelningshajker, internationellt utbyte, eller kanske att göra insatser i samhället?  
 

• Det blir dessutom en kort presentation om allt roligt man kan göra inom scouterna, i 
Sverige, Europa och världen – läger, hajker, vandringar och jamborees!  Här får du 
som är scout en hel massa idéer till din alldeles egen långtidsplan. Vad vill du inte 
missa? 
 

Välkomna! 
  
PS. Det är medlemmarna i kåren, scouterna, som har rösträtt på stämman, men föräldrar till 
scouter är så klart också hjärtligt välkomna att vara med.  
  

 



SCOUTERNA  2020-03-25 

KALLELSE TILL DJUPADALS SCOUTKÅRS STÄMMA 25 MARS 2020 
 

Onsdagen den 25 mars 2020 håller Djupadals Scoutkår kårstämma kl. 18.30 på Elinelunds 

gård. Alla medlemmar är välkomna att delta och alla föräldrar att närvara.  

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

§   1 Kårstämman öppnas. 

  
§   2 Val av ordförande vid stämman. 

  
§   3 Val av sekreterare vid stämman. 

  
§   4 Val av ordförande vid § 9. 

  
§   5 Justering av röstlängden. 

  
§   6 Val av två justeringsmän som också är rösträknare. 

  
§   7 Fråga om stämman behörigen sammankallats, enligt stadgarna senast fyra veckor före 

stämman, dvs den 26 februari 2020. 

  
§   8 Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning och 

revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019. 

  
§   9 Fråga om fastställande av balansräkningen samt beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens 

ledamöter för räkenskapsåret 2019. 

  
§ 10 Beslut med anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

  
§ 11 Behandling av inkomna propositioner/motioner till kårstämman. Motioner ska vara styrelsen 

tillhanda senast tre veckor före stämman dvs 4 mars 2020. 

- Proposition från styrelsen angående revidering av kårens stadgar efter uppmaning av 

Malmö Kommun.  

  
§ 12 Fastställande av kårens verksamhetsplan och långtidsplan för åren 2020 - 2023. 

  
§ 13 Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2020 - 2021 samt budget för 

räkenskapsåret 2020. 

  
§ 14 Beslut om antal ledamöter i styrelsen.  

Val av följande för den tid som stämman beslutar efter att propositionen från styrelsen 

behandlats under §11. 

a) Kårordförande (förslag 2 år) och vice kårordförande (förslag 1 år). 

b) Övriga ledamöter (minst tre) och en-två suppleanter. Förslag: hälften av ledamöterna 

väljs på 2 år, hälften på 1 år. 

c) Styrelserepresentant för utmanarscouterna, en ordinarie (1 år) och en suppleant (1 år). 

d) Två revisorer och två revisorssuppleanter. 

e) Scoutkårens delegater till Scouternas stämma och samma antal suppleanter. 

f) Kårens delegater till distriktsstämman och samma antal suppleanter. 

g) Valberedning. 

  
§ 15 Kårstämman avslutas.  

 


