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Kallelse till Kårstämma 

Onsdag 28 mars 2018, kl. 19:00-21:00 i Scoutstugan. 
 

Ur våra stadgar; 

10 § Kårstämmans sammansättning 

        Till Kårstämman bjuds kårens samtliga medlemmar in 

11 § Rösträtt och omröstning i kårstämman 
För utövande av rösträtt och fattande av beslut i kårstämman gäller; 

- att varje medlem har en röst 
- att rösträtt inte får utövas genom ombud 
- att beslut fattas genom öppen omröstning, men att val, om någon röstberättigad   

   begär det, förrättas genom sluten omröstning. 
  - att som kårstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande 

- att vid lika röstetal den mening som stöds av mötesordföranden, utom vid val, då 

  lotten avgör. 
 

Dagordning 

1§ Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Beslut: xx 

 

2§ Justering av röstlängden 

Beslut: xx 

 

3§ Val av två protokolljusterare 

Beslut: xx 

 

4§ Fråga om kårstämman behörigen sammankallats 

Beslut: xx 

 

5§ Föredragning av kårstyrelsens förvaltningsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen  

samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår 

Beslut: xx 

 

6§ Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen  

Beslut: xx 

 

7§ Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast  

föregående verksamhetsår 

Beslut: xx 

 

8§ Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Beslut: xx 
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9§ Behandling av motioner och propositioner till kårstämman 

OBS! Motioner och propositioner skall ha inkommit till Kårstyrelsen senast  

15 februari 2017! 

Beslut: xx 

 

Motion nr 1 

a) renovering stora salen 

Styrelsens rekommendation till beslut: 

Vi hänskjuter beslut till vår Stugfogde att se över renoveringsbehov i stora salen, ta 

kontakt med motionären samt återkomma med förslag. 

 

b) inköp av nya knivar och yxor 

Styrelsens rekommendation till beslut: 

Vi hänskjuter beslut till vår materialansvarige att se över behov av att underhålla 

eller komplettera med knivar och yxor inom beslutad budget 

 

c) utebänkar 

Styrelsens rekommendation till beslut: 

Vi föreslår bifall av denna delen av motionen och ber vår stugfogde att se över hur 

detta skulle kunna genomföras på vår fastighet inom beslutad budget 

 

Motion nr 2 - Ändra halsduken till ljusgrön med ljusblå kant 

Styrelsens rekommendation till beslut: 

Vi föreslår att avslå denna motion baserat på att detta är en viktig symbol för vår 

scoutkår sedan många år tillbaka. 

 

Motion nr 3 - Uppgradera patrullflaggan 

Styrelsens rekommendation till beslut: 

Vi hänskjuter beslut till respektive avdelning och patrull att hantera detta. 

 

Motion nr 4 

a) Eget märke till vår avdelning 

Styrelsens rekommendation till beslut: 

Vi hänskjuter beslut till respektive avdelning att hantera detta. 

 

b) Mattor till patrullrummen 

Styrelsens rekommendation till beslut: 

Vi föreslår att avslå denna motion pga allergier och försvårad städning av rummen 

 

c) Fler läger utomlands och i Sverige  

Styrelsens rekommendation till beslut: 

Vi är positiva till motionen men ser att det är upp till varje avdelning att 

kommunicera sin planering av lägeraktiviteter.  

Kårens gemensamma plan för läger etc. kommuniceras ut via vår kalender på kårens 

hemsida.  

 

Motion nr 5   

a) Myshörna 

Styrelsens rekommendation till beslut: 

Vi föreslår att avslå denna motion pga. de ytor vi behöver i stora salen samt 

patrullrummen. Myshörna får man när man blir Utmanare. 
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b) Mer övernattning/läger 

Styrelsens rekommendation till beslut: 

Vi hänskjuter beslut om detta till respektive avdelning  

 

Motion nr 6 

a) Ny ved till vedboden 

Styrelsens rekommendation till beslut: 

Vi föreslår bifall av denna motionen och ber Ledarlaget Ararat att ordna detta vid 

behov 

 

b) Längre scoutmöten 

Styrelsens rekommendation till beslut: 

Vi hänskjuter beslut om detta till respektive avdelning  

 

Motion nr 7 - Ny ved till vedboden 

Styrelsens rekommendation till beslut: 

Vi föreslår bifall av denna motionen och ber Ledarlaget Ararat att ordna detta vid 

behov 

 

Motion nr 8 - Längre möten 

Styrelsens rekommendation till beslut: 

Vi hänskjuter beslut om detta till respektive avdelning  

 

Proposition från Styrelsen - Kårutvecklare 

 

10§ Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande  

verksamhetsåret 

Beslut: xx 

 

11§ Val av Kårordförande (på 2 år)  

Beslut: xx 

 

12§ Val av vice Kårordförande (på 2 år)  

Beslut: xx 

 

13§ Val av övriga funktioner (på 1 år) 

- Bidragsekreterare    Beslut: xx 

 - Kårutbildare     Beslut: xx 

 - Materialförvaltare (2-3 st)   Beslut: xx 

 - Scoutvaror     Beslut: xx 

- Stugansvarig (2 st)    Beslut: xx 

- PR-ansvarig     Beslut: xx 

- Flaggmästare     Beslut: xx 

- Nyckelansvarig    Beslut: xx 

- Stuguthyrare     Beslut: xx 

- Lägercoach      Beslut: xx 

 

14§ Val av revisorer och revisorssuppleanter  

Beslut: xx 

 

15§ Val av firmatecknare för scoutkåren 

Beslut: xx 
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16§ Justering av val av firmatecknare 

Beslut: xx 

 

17§ Val av valberedning bestående av minst två personer, varav en sammankallande 

Beslut: xx 

 

18§ Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma/Demokratijamboree  

Beslut: xx 

 

19§ Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med  

kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa  

Beslut: xx 

 

20§ Mötet avslutas 


