
  
 

 

 
 28 februari 2022 

Inbjudan till kårstämma med 

Djupadals scoutkår 
Onsdag 30 mars 2022 kl. 1830 

Varje medlem har en röst – oavsett ålder  

Att alla får vara med och bestämma är något vi tycker är viktigt i Scouterna. En 

gång per år har vi en kårstämma. På den samlas alla medlemmar för att prata om 

viktiga saker som rör oss alla. Då är det viktigt att vi får höra åsikter från både 

gamla och unga. Vi vill höra vad DU tycker!  

Unga ska ha inflytande  

För att vi ska vara ordentligt förberedda inför kårstämman kommer alla 

avdelningar ha ett möte där vi i patrullen pratar om scouterna. Men kom ihåg att 

du måste vara med på kårstämman för att kunna rösta.  

Alla ska förstå  

Vi ska göra vårt allra bästa för att alla ska förstå vad vi pratar om. Vi pratar enkelt 

och tydligt. Det är viktigt för oss att även våra yngsta medlemmar kan vara med 

och tycka till.  

På Elinelunds gård  

Kårstämman äger rum på Elinelunds gård. Senast sju dagar innan stämman 

kommer handlingarna att skickas ut. Allt du behöver veta hittar du också på 

hemsidan djupadal.nu. 

Vi bestämmer  

För att vara med och bestämma behöver du vara med på kårstämman.  

- Vi kommer få se fina bilder från året som gått 
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KALLELSE TILL DJUPADALS SCOUTKÅRS STÄMMA 30 MARS 2022 

Onsdagen den 30 mars 2022 kl. 18.30 håller Djupadals Scoutkår kårstämma 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 2 mars 2022.  

  
§   8 Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning 

och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021. 

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

kårstyrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2021. 

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

  
§ 11 Valberedningens förslag enl. § 15. 

 

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

styrelsen tillhanda senast tre veckor före stämman dvs 9 mars 2022. 

  
§ 13 Fastställande av kårens verksamhetsplan och långtidsplan för åren 2022 - 2025. 

  
§ 14 Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2022 - 2023 samt budget för 

räkenskapsåret 2022. 

  
§ 15 Beslut om antal ledamöter i styrelsen.  

Val av följande fram till nästa ordinarie stämma. 

a) Kårordförande (2 år) 

b) Kassör (2 år).  

c) Övriga ledamöter (minsta antal i styrelsen 5 pers) på 2 år. 

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

(1 år). 

e) En revisor (2 år) och en revisorsupplenat (2 år) 

f) Scoutkårens delegater till Scouternas stämma och samma antal suppleanter. 
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g) Kårens delegater till distriktsstämman och samma antal suppleanter. 

h) Valberedning. 

 

(Följande är redan valda fram till ordinarie stämma 2023: Ingela Högborg (vKo), Pia 

Arvidsson (ledamot), Linus Magnusson (ledamot), Jakob Öreberg (ledamot), Therese 

Bjarnevik (suppleant), Anders Ellman (supplent), Pernilla Winberg (revisor). 

  
§ 16 Kårstämman avslutas. 

 


