
 

Nora scoutkår 

Kallelse till årsmöte i scoutlokalen och per distans 

söndagen den 28 mars 2021 kl. 16:00 

 

Välkomna 

Föredragningslista 
1. Mötet öppnas. 

2. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer 

2.1.  Val av mötesordförande. 

2.2   Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 

3. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats. 

4. Fastställande av föredragningslista. 

5.  Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, avdelningarnas verksamhetsberättelser, 
 resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende verksamhetsår 2020. 

6.  Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt 
 kårstyrelsens ledamöter för verksamhetsår 2020.  

7.  Behandling av motioner och propositioner till kårstämman. 

8.  Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt ekonomisk översikt för verksamhetsåret 2021. 

9.  Val av kårordförande (2 år). 

10. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen. 

10.1. Fyllnadsval av kårkassör (1 år). 

10.2.  Val av styrelsesekreterare (2 år). 

10.3. Val av styrelseledamot (2 år). 

 



 

11. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er (1 år). 

12. Val av kårens förtroendeuppdrag 

12.1.  Val av Valberedning (1 år). 

12.2. Val av Medlemsregistrerare (1 år). 

12.3.  Val av Materialförvaltare (1 år). 

12.4.  Val av Marknadsgrupp (1 år). 

12.5. Val av Lägerplatsansvarig (1 år). 

13. Övriga ärenden. 

14. Mötet avslutas. 

 

 
 

Info:  

Då corona medför restriktioner så kan endast 8 personer vara i scoutlokalen. Två av platserna är upptagna för 
årsmötets organisatörer. Därför kan sex personer till närvara. Dessa platser ser vi helst går till medlemmar som 
saknar kunskap kring digitalnärvaro. Anmäl intresse för dessa sex platser till automegamax@gmail.com, först till 
kvarn gäller. Årsmötet kommer även att hållas via Teams.  

Ordförande Thomas Vuotari och sekreterare Maria Johansson avslutar sina uppdrag. 

 

Bifogat finner ni inkomna motioner. 

  



Motion om stadgeändring. 

Inlämnad av Svante Broman 2021-03-03 

 

Nuvarande lydelse: 

3 § Scoutkårens ledning och organisation 

Scoutkårens högsta beslutande organ är kårstämman. Kårstämmans beslut verkställs av kårstyrelsen som även 
ska förvalta kårens angelägenheter. 
Scoutkårens medlemmar indelas i bäverscouter, spårarscouter, upptäckarscouter, äventyrarscouter, 
utmanarscouter, roverscouter och ledare. 

 

Förslag till ny lydelse: 

3 § Scoutkårens ledning och organisation 

Scoutkårens högsta beslutande organ är kårstämman. Kårstämmans beslut verkställs av kårstyrelsen som även 
ska förvalta kårens angelägenheter. Scoutkårens medlemmar indelas i Familjescouter, Spårarscouter, 
Upptäckarscouter, Äventyrarscouter, Utmanarscouter, Roverscouter, Ledare och Gillescouter. 

 

Motivering: 

 
Bäverscouter är enligt tidigare styrelsebeslut ändrat till familjescouter vilket även ingår i Scouternas 
åldersindelning.  
Föräldrar, tidigare scouter med flera som inte är aktiva deltagare men ändå vill vara medlemmar passar in i 
gruppen Gillescouter. Betydelse: Medlemmar som kan ställa upp när tid och vilja finns. 

  



Motion om stadgeändring. 

Inlämnad av Svante Broman 2021-03-03 

 

Nuvarande lydelse: 

5 § Val av kårstyrelse och mandatperiod 

Kårstyrelsens ledamöter väljs av kårstämman. Kårens verksamhetsår är kalenderår, om inte kårstämman 
beslutar annat. Kårstämman beslutar om styrelseledamöterna ska väljas för tiden intill nästa årliga möte 
eller för verksamhetsår. 

 

Förslag till ny lydelse: 

5 § Val av kårstyrelse och mandatperiod 

Kårstyrelsens ledamöter väljs av kårstämman för tiden intill nästa kårstämma eller kårstämman året 
därefter. Ingen ledamot kan väljas för mer än två år. 
Kårens verksamhetsår är kalenderår, om inte kårstämman beslutar annat. 

 

Motivering: 

Ändringen ger möjlighet att välja styrelsemedlemmar till olika mandatperioder beroende på bland annat behov 
och tillgång på kandidater. En ordförande och kassör kan väljas till olika längd på mandatperioden så att överlapp 
i tid uppnås och kontinuitet säkras. 
Tar bort möjligheten att styrelsen väljs till verksamhetsår då nästa årliga möte inte inträffar när verksamhetsåret 
är slut. Tar bort möjligheten att kåren är utan styrelse. 

  



Motion om stadgeändring. 

Inlämnad av Svante Broman 2021-03-03 

 

Nuvarande lydelse: 

6 § Kårstyrelsens uppgift 

Kårstyrelsen ansvarar för scoutkårens verksamhet. Detta innebär bland annat att scoutverksamhet bedrivs i 
enlighet med kapitel 1 i Scouternas stadgar, att ansvarig myndig ledare finns för varje grupp med självständig 
verksamhet, att kårens medlemmar bereds möjlighet till utbildning och utveckling samt att kårens bokföring och 
förvaltning är ordnade på betryggande sätt. 

 

Förslag till ny lydelse: 

6 § Kårstyrelsens uppgift 

Kårstyrelsen ansvarar för scoutkårens verksamhet. Detta innebär bland annat att: 
Scoutverksamhet bedrivs i enlighet med kapitel 1 i Scouternas stadgar. 
Kårens bokföring och förvaltning är ordnade på betryggande sätt. 
Planera årliga kårgemensamma aktiviteter. 
Sörja för kommunikation om och inom verksamheten. 
Ansvarig myndig ledare finns för varje aktiv avdelning med självständig verksamhet. 
Sörja för att aktiva avdelningar har lämpligt antal ledare. 
Kårens medlemmar bereds möjlighet till utbildning och utveckling. 
Rekrytering av ledare och scouter genomförs vid behov. 
Kontrollera att ledare har visat polisintyg, gått kursen ”Trygga möten” och är medlem i kåren. 

 

Motivering: 

För att tydliggöra att styrelsen är den som ska driva kommunikation och kontinuitet i vår verksamhet. Mycket 
mer än punkterna i förslaget är styrelsens ansvar men punkterna ovan är väsentliga för föreningens välmående. 
Utan god kommunikation splittras vi. Utan årliga gemensamma kåraktiviteter splittras vi och traditioner 
försvinner. Själva ramverket för vår förening försvagas.   

  



Motion om stadgeändring. 

Inlämnad av Svante Broman 2021-03-04 

 

Nuvarande lydelse: 

13 § Årligt möte med kårstämman 

Möte med kårstämman ska hållas årligen, dock senast före Scouternas stämma de år denna hålls. Kårstyrelsens 
ledamöter väljs överlappande så revisor, sekreterare, ordförande och kassör ej byts vid samma tillfälle. Följande 
ärenden ska förekomma:  
1. Val av mötesordförande  
2. Val av två protokolljusterare  
3. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats  
4. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse baserad på avdelningarnas verksamhetsberättelser, 
resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår  
5. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens 
ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret  
6. Behandling av motioner till kårstämman  
7. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt ekonomisk översikt för det närmast följande 
verksamhetsåret  
8. Val av kårordförande och vice kårordförande  
9. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen  
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

 

Förslag till ny lydelse: 

13 § Årligt möte med kårstämman 

Möte med kårstämman ska hållas årligen, dock senast före Scouternas stämma de år denna hålls.  
Kårstyrelsens ledamöter väljs överlappande så inte alla av: revisor, sekreterare, ordförande och kassör, byts vid 
samma tillfälle.  
Följande ärenden ska förekomma:  
1. Val av mötesordförande  
2. Val av två protokolljusterare  
3. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats  
4. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse baserad på avdelningarnas verksamhetsberättelser, 
resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår  
5. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt  
kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret  
6. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman  
7. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt ekonomisk översikt för det  
närmast följande verksamhetsåret  
8. Val av kårordförande och vice kårordförande  
9. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen  
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
11. Val av valberedning 

 

Motivering: 



Förtydligande av att det räcker med att inte ha val av en av fyra poster för att följa stadgarna. 
När styrelsen har förslag till kårstämman kallas det proposition vilket bör hanteras på samma punkt som övriga 
medlemmars motioner. 
En valberedning för verksamhetsåret behöver väljas av kårens medlemmar. 

  



Motion om stadgeändring. 

Inlämnad av Svante Broman 2021-03-05 

 

Nuvarande lydelse: 

15 § Kallelse till möte med kårstämman 

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. Kallelse och 
föredragningslista ska bifogas och anslås i scoutlokalen. 

 

Förslag till ny lydelse: 

15 § Kallelse till möte med kårstämman 

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. Kallelsen 
skickas till den primära e-postadressen viket medlemmen registrerat i Scouternas medlemsregister eller till 
den e-postadress de angivit till styrelsen. Kallelse, föredragningslista, motioner och propositioner ska bifogas 
utskicket och anslås i scoutlokalen. 

 

Motivering: 

Genom att skicka med motioner och propositioner i kallelsen till kårstämman ges medlemmar möjlighet att ta till 
sig förslagen och fundera över dem innan kårstämman. Frågor och diskussioner blir då mer genomtänkta och 
besluten starkare. Detta gör även att motioner och propositioner behöver finnas styrelsen tillhanda tidigare än 
kallelsen skickas ut. Vi lever i ett digitalt samhälle så digitalt utskick ska vara grunden. Medlemmar utan e-post är 
få och kan hanteras av styrelsen separat genom bland annat anslag i scoutlokalen. 

  



Motion om stadgeändring. 

Inlämnad av Svante Broman 2021-03-05 

 

Nuvarande lydelse: 

17 § Motion till kårstämman 

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. 

 

Förslag till ny lydelse: 

17 § Motion till kårstämman 

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. 

 

Motivering: 

Motion behöver vara inne före kallelsen skickas ut. På så sätt kan styrelsen delge sitt yttrande över motionen i 
kallelsen till kårstämman. 

 


