
 
 

 

Kallelse till Kårstämma  
Tisdag 26 mars 2019, kl. 18:30-21:00 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 

 
 

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

Beslut: xx 
 
11§ Val av Kårordförande (på 2 år)  

Beslut: xx 
 

Val av vice Kårordförande (på 2 år)  
Beslut: xx 
 

12.a § Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 
Val av kassör (på 2 år) 

Beslut: xx 
 
Val av sekreterare (på 2 år) 

Beslut: xx 
 
Val av kårutvecklare (2 år) 

Beslut: xx 
 

Val av avdelningsrepresentanter (1 år) 
Beslut:  
Spårare: xx 
Upptäckare: xx 
Äventyrare: xx 
Utmanare/Rover: xx 

 
12.b§ Val av övriga funktionärer (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 
 

13§ Val av revisorer och revisorssuppleanter  
Beslut: xx 

 
14§ Val av firmatecknare för scoutkåren 

Beslut: xx   personnummer yyyymmdd-xxxx 
 
15§ Justering av val av firmatecknare 

Beslut: xx 
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16§ Val av valberedning bestående av minst två personer, varav en sammankallande 

Beslut: xx 
 
17§ Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma/Demokratijamboree  

Beslut: xx 
 
18§ Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med  

kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa  
Beslut: xx 

 
19§ Mötet avslutas 
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