
PROPOSITION 1: ÖKAD INTERNDEMOKRATI INFÖR 
KÅRSTÄMMORNA  

Under de senaste åren har kårens medlemmar i allt högre grad engagerat sig i kårens 
utveckling genom att motionera till kårstämman. Att motionera innebär att skicka ett 
skriftligt förslag som stämman sedan kan rösta ja eller nej till. Det här ser kårstyrelsen 
som något odelat positivt, men det har också kastat ljus på att kårens stadga hittills 
inte behövt förhålla sig till detta. Konsekvenserna av det har blivit att beslut ofta 
måste skjutas på nästkommande stämma trots att både motionär och styrelse agerat 
stadgeenligt och skapat en känsla av trögrörlighet och svårighet att påverka - 
ungefär motsatsen till kårens målsättning om en levande och välfungerande 
interndemokrati. 

Hur beslut fattas i en förening avgörs av stadgarna, som beslutats gemensamt av 
kåren. I dagsläget kan man sammanfatta tillvägagångssättet, som det föreskrivs i 
våra stadgar, inför en kårstämma såhär: Under §13 i kårstadgan listas vilka ärenden 
som måste förekomma minst årligen under någon av kårens stämmor. Punkt 11 i den 
listan heter ”Motioner till kårstämman”, och är tänkt att vara punkten där 
medlemmarna har möjlighet att skicka in förslag de kan samla stöd kring för att 
förändra kårens verksamhet. Senare, i §15 föreskrivs det vidare att kallelsen till 
kårstämman ska skickas ut till de som har rätt att delta i mötet (kårens medlemmar) 
senast två veckor före mötet. Till kallelsen ska en ”föredragningslista”, alltså en 
dagordning med de beslut som ska fattas, bifogas. Detta är till för att alla som 
kommer på mötet ska ha samma information om vad som ska beslutas kring. 17§ 
beskriver att alla medlemmar har rätt att skicka motioner till kårstämman, och att de 
motioner som ska behandlas ska vara inskickade till kårstyrelsen senast en vecka före 
mötet.  

I sammanfattningen ser man tydligt att det här tillvägagångssättet sätter såväl 
förändringssugna medlemmar som kårstyrelsen i en knepig situation då datumen för 
handlingsutskick och sista motionsdatum inte är synkroniserade - vår bild från 
kårstyrelsens sida är att det i nuvarande stadga blir svårt att förändra kårens 
verksamhet, förstå när handlingar ska in och ut samt vilka handlingar som bör ingå. 
En ”snäll” styrelse kan till exempel tolka det som att det interndemokratiskt är bäst att 
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också bifoga underlag till ”föredraningslistan” så att medlemmarna faktiskt ser vilken 
budget de förväntas ha åsikter om, medan en styrelse som väljer att hårddra 
stadgarna istället kan hålla på handlingarna ända till kårstämman men skicka ut 
dagordningen i stadgeenlig tid. Risken blir att detta blir ojämnt mellan åren, och vi 
tror att ett tydligare förfarande hade gynnat alla. 

Vårt förslag är att flytta motionsstoppet, alltså det datum medlemmar ska ha skickat 
in motioner de vill ska behandlas av stämman, till tre veckor innan kårstämman. Detta 
ger styrelsen möjlighet att samla in dessa, sammanställa dem och skriva förslag till 
beslut kring dem. Sedan kan detta skickas ut tillsammans med övriga 
stämmohandlingar senast två veckor innan kårstämman äger rum. Detta ger i sin tur 
styrelsen tid att hinna ha möte och föreslå välgrundade beslut för stämman. I 
stämmohandlingarna ska dagordning, motioner och styrelsens svar på dessa, 
styrelsens propositioner, förslag till budget, balansräkning, resultaträkning och 
verksamhetsberättelse ingå. Eftersom motionsstoppet, för att öka den demokratiska 
transparensen, bör framgå i kallelsen till stämman och inte bara i stadgarna, föreslår 
vi också att sista datum för att kalla till stämman sätts till senast 4 veckor före mötet. 
Eftersom vissa motioner från medlemmar kan beröra stadgarna föreslår vi en 
konsekvensförändring av det momentet, där förslag om stadgeändring ska finnas med 
i den uppdaterade föredragningslistan och handlingarna och alltså skickas ut senast 2 
veckor innan mötet. Stadgeenlig dagordning för mötet ska i vanlig ordning skickas ut 
tillsammans med kallelse, men kan sedan uppdateras med t ex namn på motioner 
inför det slutgiltiga handlingsutskicket.  

Därför föreslår Hedvig Eleonora Scoutkårs kårstyrelse kårstämman; 

1. att under rubriken ”15 § Kallelse till möte med kårstämman” stryka texten ”Kallelse 
till möte med kårstämman ska utfärdas av kårstyrelsen senast två veckor före mötet 
till dem som enligt 10§ har rätt att delta i mötet samt till dem som enligt 12§ har rätt 
att närvara vid mötet. Föredragningslista ska bifogas kallelsen.” och ersätta den med 
följande nytt stycke ”Kallelse till möte med kårstämman ska utfärdas av kårstyrelsen 
senast fyra veckor före mötet till dem som enligt 10§ har rätt att delta i mötet samt 
till dem som enligt 12§ har rätt att närvara vid mötet. Föredragningslista ska bifogas 
kallelsen. Kårstämmohandlingar innehållande uppdaterad föredragningslista, 
inkomna motioner och styrelsens svar på dessa, styrelsens propositioner, förslag till 
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budget, balansräkning, resultaträkning och verksamhetsberättelse ska utfärdas av 
kårstyrelsen senast två veckor före mötet till de som enligt 10§ har rätt att delta i 
mötet samt till dem som enligt 12§ har rätt att närvara vid mötet. ” 

2. att under rubriken ”17 § Motion till kårstämman” stryka texten ”Rätt att väcka 
motion till kårstämman har varje kårmedlem. Motion som ska behandlas vid det 
årliga mötet med kårstämman ska vara inkommen till kårstyrelsen senast en vecka 
före mötet.” och ersätta den med följande nytt stycke ”Rätt att väcka motion till 
kårstämman har varje kårmedlem. Motion som ska behandlas vid det årliga mötet 
med kårstämman ska vara inkommen till kårstyrelsen senast tre veckor före mötet.” 

3. att under rubriken ”21§ Stadgeändring” stryka meningen ”Förslag om stadgeändring 
skall finnas med i kallelsen till kårstämman.” och ersätta den med meningen ”Förslag 
om stadgeändring skall finnas med i uppdaterad föredragningslista och i 
handlingarna till kårstämman.” 

4. att den uppdaterade versionen av stadgan skickas för godkännande till Scouternas 
styrelse 

PROPOSITION 2: ÄNDRINGAR I DEN 
STADGEREGLERADE STÄMMODAGORDNINGEN 

Hedvig Eleonora Scoutkårs stadgar styr över vilka frågor som måste behandlas under 
kårens stämmor - kårstämman på våren och ekonomiska stämman på hösten. 

Under kårstämmorna har kårens medlemmar sin chans att påverka kårens 
verksamhet, välja den styrelse som leder kåren mellan stämmorna och granska 
styrelsens arbete. Scouterna har för avsikt att vara en demokratiskola och ge alla 
medlemmar bästa möjliga chans att förstå och påverka de beslut som fattas under 
stämmor. En viktig del av detta är att handlingar skickas ut inför årsmötena. Dessa 
kan se olika ut (ill exempel antingen vara en text eller tabell, ett förslag eller en 
rapport) men har gemensamt att medlemmarna och mötesdeltagarna ska ha 
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möjlighet att förbereda sig inför stämmorna, tänka igenom sina ståndpunkter och på 
plats fatta goda och faktabaserade beslut för kåren.  

I den nuvarande stadgan avslutas den stadgereglerade dagordningen med punkten 
”22. Övriga ärenden”. Punkten ska egentligen inte vara en punkt där beslut fattas, 
men det har noterats att frågor som dykt upp under stämmorna ändå skjutits dit, 
vilket ofta resulterat i att beslut indirekt ändå fattas där. Eftersom ärendena dykt upp 
under sittande möte har inga förberedande handlingar kunnat skickas ut inför 
punkten, vilket påverkar mötesdemokratin negativt. Scoutkårens stämmor är ofta den 
första kontakten kårens medlemmar har med saker såsom dagordningar och 
årsmötesformalia, och punktens namn kan i sig därför också utgöra en förvirrande 
omständighet för medlemmarna.  

Enligt den motion som inlämnades till Ekonomiska stämman 2020 av motionärerna 
Cecilia Tugén och Åke Tugén hade situationen kunnat förbättas genom att byta till 
ett korrektare namn på punkten och genom att lägga till en förklarande text inom 
parantes. Den förklarande texten har då också chans att förtydliga för de som undrar 
vad ”kårangelägenheter” är - att det som avses är information till eller från 
kårstyrelsen, men att den som önskar ett beslut som påverkar verksamheten istället 
får skriva en motion enligt stadgarnas instruktioner.  

Därför föreslår Hedvig Eleonora Scoutkårs kårstyrelse kårstämman; 

1. att under 13 § ”Årligt möte med kårstämman” i kårens stadgar stryka punkt ”22. 
Övriga ärenden” och ersätta denna med ”22. Övriga kårangelägenheter (enbart 
information till och från kårstyrelsen)” 

2. att den uppdaterade versionen av stadgan skickas för godkännande till Scouternas 
styrelse 
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