
Kallelse till Järnbrotts scoutkårs årsmöte 2020

Snart är det dags för årsmöte i Järnbrotts scoutkår.

Årsmötet hålls onsdagen den 14/10 klockan 18:00 i scoutstugan. Välkommen!

Motioner ska vara inlämnade till kårstyrelsen senast en vecka före mötet, alltså onsdagen 
den den 7/10 kl 18:00. Det går bra att lämna motioner i den grå brevlådan inne i 
ledarrummet eller skicka dem till kåren via e-post: jarnbrott@gmail.com

Alla medlemmar i scoutkåren har rätt att delta och rösta på årsmötet. Oavsett ålder är det 
medlemmen personligen som har rösträtt på mötet, man kan inte som förälder gå på mötet 
istället för sitt barn och rösta åt barnet. Däremot är föräldrar välkomna att närvara under 
mötet. 

Dagordning bifogas.

Styrelsen
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Dagordning för Järnbrotts scoutkårs årsmöte 14/10 2019

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av mötesordförande

4. Justering av röstlängden

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

6. Godkännande av kallelse till stämman

7. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt

revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019/2020

8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beviljande av ansvarsfrihet för

kårstyrelsen gällande verksamhetsåret 2019/2020

9. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10. Behandling av propositioner till stämman

11. Behandling av motioner till stämman

12. Fastställande av medlemsavgift, budget, ekonomiska principer samt verksamhetsplan

för verksamhetsåret 2020/2021

13. Val av ordförande och vice ordförande

14. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen

15. Val av suppleanter till kårstyrelsen

16. Val av revisorer och revisorsuppleanter

17. Val av valberedning

18. Val av kårens delegat(er) till Scouternas stämma samt suppleanter för dessa

19. Val av kårens delegater till distriktsstämman samt suppleanter för dessa

20. Mötets avslutande
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