
VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE!
Onsdagen den 10 juni har vi årsmöte i vår scoutkår. 
På årsmötet kommer vi att se tillbaka på året som 
gått men också se framåt på året som kommer. 

Om du har en idé om något du vill förändra i kåren 
får du gärna skriva en motion, ett förslag på föränd-
ring. Den ska vara hos styrelsen senast onsdag den 13 
maj, kfumnorrkopingscout@gmail.com 

Handlingar kommer att finnas på vår hemsida kfumnorr-
koping.scout.se senast den 27 maj. 

När? Onsdag den 10 juni 2019 kl 18.00–20.00.

Var? Kåken, vår stuga.

Hur? Först har vi årsmöte, sedan bjuder kåren 
på lättare förtäring! Dagordning finns bifo-
gad. 

Motionera? Lämna in din motion till styrelsen 
senast 13 maj.

Kostnad? Självklart är det gratis!

Hoppas att ni kommer!

Sara, Jonas, Rasmus, Jesper, Christian, 
Désirée och Mattias i styrelsen.

Anmäl dig senast den 5 juni till 
kfumnorrkopingscout@gmail.com

!

mailto:kfumnorrkopingscout@gmail.com
mailto:kfumnorrkopingscout@gmail.com


Dagordning för årsmötet
§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och två justerare 

tillika rösträknare för mötet

§ 3 Frågan om mötets behöriga utlysande

§ 4 Justering av röstlängd

§ 5 Fastställande av dagordningen

§ 6 Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberät-

telse, ekonomisk berättelse

§ 7 Föredragning av revisionsberättelse

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående kårsty-

relsen

§ 9 Fastställande av verksamhetsavgift

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan

§ 11 Behandling av eventuella propositioner

§ 12 Behandling av eventuella motioner

§ 13 Fastställande av budget

§ 14 a)Val av kårordförande (väljs på 1 år)

b) Val av kassör (väljs på 2 år)

§ 15 Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 

§ 16 Val av minst en revisor (väljs på 1 år)

§ 17 Val av valberedning (minst två personer varv en 

är sammankallade, väljs på 1 år)

!



§ 18 Övriga val

§ 19 Övriga frågor

§ 20 Mötet avslutas

!


