
 
 
 
 
 

Kallelse till Ekonomisk stämma i Hedvig 
Eleonora Scoutkår verksamhetsåret 2018/2019 

 
Dag: Måndagen den 7 oktober 2019 
Tid: 18.30-21.00 
Plats: Storskärsgatan 4 
Förtäring: Kåren bjuder på fika. Möjlighet att värma matlåda finns.  
Anmälan: Alla kårens medlemmar har rätt att delta och rösta på stämman, och vi hoppas 
särskilt att ledare, funktionärer och utmanarscouter närvarar. Kårens revisorer har rätt att 
närvara på mötet. För att kunna beräkna fika vill vi gärna att de som kommer anmäler sig 
via vårt anmälningsformulär eller till kårens mailadress hedvig.eleonora.scout@gmail.com. 
Svaren kommer att läsas av kårens orförande och vice ordförande.  
Motionsstopp: Motioner kan skrivas av alla medlemmar i kåren och ska vara inskickade till 
kårstyrelsen (på kårens mailadress) senast en vecka innan mötet, den 30/9.  
Vad är en ekonomisk stämma: På kårens ekonomiska stämma får vi som är medlemmar i 
scoutkåren tillsammans bestämma över hur kåren ska bedriva sin verksamhet. På mötet finns 
möjlighet att påverka och diskutera bland annat: 

★ Budget för det kommande verksamhetåret (förslag skickas ut och läggs upp på 
hemsidan i slutet av vecka 39) 

★ Vad vi ska göra nästa sommar och peppa till inför julbasaren 
★ Lokalrenoveringen 
★ Hur den nya styrelsen tänkt kring året som kommer och ge inspel på det 
★ De motioner medlemmarna skickat in 

Utöver detta hinner vi även med en del andra punkter (som går att läsa om i förslaget till 
dagordning nedan!), fika, umgås och ha roligt. Hoppas vi ses! 
 
Scoutiga hälsningar, 
 
Andrea Nylin och Anna-Maria Hjorth 
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Förslag till dagordning 
 
§1 Stämman öppnas 
 
§2 Val av  
 

a) Mötesordförande 
b) Mötessekreterare 
c) Protokollsjusterare 

 
§3 Upprättande av röstlängd 
 
§4 Godkännande av dagordningen 
 
§5 Frågan om mötets behöriga utlysande 
 
§6 Föredragning av  
 

a) Verksamhetsberättelse 
b) Resultaträkning 
c) Balansräkning 
d) Revisionsberättelse 

 
§7 Fastställande av 
 

a) Resultaträkning 
b) Balansräkning 

 
§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018-2019 
 
§9 Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust, enligt den fastställda balansräkningen 
 
§10 Föredragning av styrelsens förslag och beslut om budget för verksamhetsåret 2019-2020 
 
§11 Behandling av motioner till stämman 
 
§12 Kårprogram för kommande verksamhetsår 
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a) Kårgemensamt höstläger på Påta 
b) Gemensam bakning och matfest inför julbasar 
c) Julbasaren 
d) Kåravslutning 
e) Sommaraktivitet 2020 - kårgemensamt? 

 
§13 Kårstyrelsens förslag på utveckling av Hedvig Eleonora Scoutkår kommande 
verksamhetsår 
 

a) Lokalgrupp 
b) Ledaraktivitet 

 
§14 Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med 
kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa 
 
§15 Val av scoutkårens delegat(er) till distriktsstämma för tiden intill nästa möte med 
kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa 
 
§16 Övriga frågor 
 
§17 Stämmans avslutande 
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Såhör skriver du en motion till kårens Ekonomiska stämma!  
 
Vill du påverka kårens verksamhet? Vad kul!  
 
En motion är ett skriftligt förslag som ett årsmöte kan ta ställning till, alltså säga ja eller nej till. Den 
skickar man in i förväg till kårstyrelsen och får sedan argumentera för på årsmötet. Sedan kommer 
mötet, som består av kårens medlemmar, att rösta om motionen. Att skriva en motion är inte svårt, 
utan mer en mall för att det ska bli tydligt vad som föreslås. Fundera igenom vad du vill förändra och 
skriv ihop en redan till Ekonomiska stämman! Här hittar du ett exempel på hur en motion kan se ut: 
 
Rubrik: Starta upp en andra spårarscoutsavdelning!  
 
I rubriken är det bra att kortfattat förklara vad ens motion handlar om. 
 
Brödtext: Eftersom Hedvig Eleonora Scoutkår är Stockholms bästa scoutkår är det synd att det bara 
kan börja 12 nya scouter per år. Det hade varit roligt för oss som är scouter om vi var fler på våra 
läger och aktiviteter, och hade också varit roligt för de som fick prova på scouterna istället för att stå i 
vår kölista. Jag tycker att ett bra sätt att bli fler är att börja med att starta upp en till 
spårarscoutsavdelning. 
Förutom att det hade varit roligt att vara fler kan man idag se att många slutar på scouterna innan 
de börjar på Skogsfåglarna. Det är tråkigt eftersom det gör att den avdelningen aldrig blir helt 
fulltalig. Hade man startat en till spårarscoutsavdelning och sedan en till upptäckaravdelning hade vi 
haft jättemånga som var redo att börja på Skogsfåglarna efter inte alls lång tid, vilket också hade 
gjort att vi fick fler ledare på sikt!  
 
I brödtexten förklarar man varför man tycker att ens förslag är bra. Det kan man till exempel göra 
genom att förklara hur situationen ser ut nu och vad det hade inneburit om årsmötet hade röstat ja till 
ens förslag. Man behöver inte skriva långt, men är bra om man får med sina bästa argument.  
 
Attsats: Därför föreslår jag att: 
 

● Hedvig Eleonora Scoutkår startar upp en ny spårarscoutsavdelning  
 
En motion avslutas med en eller flera attsatser. Det är attsatsen man röstar ja eller nej till, så därför 
formulerar man den som ett beslut och inte som ett förslag eller en åsikt. Man kan tänka att 
grundregeln är att man ska kunna sätta ordet “att” innan varje attsats för att kolla att man formulerat 
den rätt.  
 
Lycka till med motionsskrivandet! Kom ihåg att du alltid kan fråga en kompis, ledare eller någon i 
styrelsen om hjälp eller tips. När du är färdig med motionen skickar du in den till 
hedvig.eleonora.scout@gmail.com innan den 30/9.  
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