
  

 

 

KALLELSE TILL EKONOMISK STÄMMA 
HEDVIG ELEONORA SCOUTKÅR 

verksamhetsåret 2020-2021 

 

På Hedvig Eleonora Scoutkårs ekonomiska stämma får vi som är medlemmar i 
kåren möjlighet att tillsammans bestämma över hur kåren ska bedriva sin 
verksamhet, till exempel genom att fatta beslut om budget, sommaraktivitet 
2022, vilka mål styrelsen bör fokusera på under året som kommer förutom 
möjligheten att utöva sin demokratiska rätt att yttra sig i egenskap av medlem.  

 

Datum: 4 oktober 2021 

Dörrarna öppnas: 18.30 för matigare fika 

Stämman startar: 19.00 och förväntas pågå till 21.00 

Plats: Scoutlokalen på Storskärsgatan 4. Av administrativa skäl sker inget digitalt 
evenemang denna gång.   

Anmälan: Anmälan sker till sekreterare@hescout.se senast den 2 oktober.  

Motionsstopp: Motioner kan skrivas av alla medlemmar i kåren och ska vara 
inskickade till kårstyrelsen på styrelsen@hescout.se senast en vecka innan mötet, 
måndagen den 27/9. En guide till hur du som vill förändra något i kåren skriver en 
motion hittar du sist i kallelsen - kom ihåg att du också alltid kan fråga styrelsen, 
en kompis eller en ledare om hjälp!  

 

Varmt välkomna önskar kårstyrelsen genom  

 

Vice kårordförande  

Carl Bergmann 076-789 19 98  

Kårkassör, kårsekreterare 

Anna Barfod 073-324 27 25 

 



 
HEDVIG ELEONORA SCOUTKÅR Hemsida: www.he.scout.se  Facebook: Hedvig Eleonora Scoutkår 
Storskärsgatan 4   E-post: info@hescout.se         Instagram: @He.scout          
115 29 Stockholm 

     
  

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR EKONOMISK KÅRSTÄMMA FÖR  

VERKSAMHETSÅRET 2020/2021  

§1 Stämman öppnas  

§2 Val av  

a)  Mötesordförande  

b)  Mötessekreterare  

c) Protokolljusterare (2 st) 

§3 Upprättande av röstlängd 

§4 Godkännande av föredragningslistan 

§5 Frågan om stämman behörigen sammankallats  

§6 Föredragning av  

a) Verksamhetsberättelse  

b) Resultaträkning 

c) Balansräkning 

d) Revisionsberättelse verksamhetsåret 2020-2021 

§7 Fastställande av  

a) Resultaträkning  

b) Balansräkning  

§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020-2021 

§9 Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust, enligt den fastställda 

balansräkningen 

§10 Behandling av och beslut om budget för verksamhetsåret 2021-2022.  
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§11 Behandling av motioner till stämman. 

§12 Kårprogram för kommande verksamhetsår  

a) Julbasaren 2021  

b) Sommaraktivitet 2022 

§13 Kårstyrelsens förslag på utveckling av Hedvig Eleonora Scoutkår kommande 

verksamhetsår.  

§14 Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa 

möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa. Väljs 2022. 

§15 Val av scoutkårens delegat(er) till distriktsstämma för tiden intill nästa möte 

med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa. (16 okt 2020 – 4 st). 

§16 Övriga ärenden 

§17 Stämman avslutas 
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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. 
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