
Kallelse till Kårstämma
Torsdag 25 mars 2021, kl. 18.30-20:30 via MS Teams.

OBS! Länk till videokonferens finns i kallelsemejlet

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.

Ledamöterna i Kårstyrelsen får inte rösta i fråga om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller vid val av Revisorer
och Revisorssuppleanter

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 verksamhetsåret

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

● Motion gällande ändring av kårens märke bak på halsduk (bifogat kallelse).

Kårstyrelsen rekommenderar kårstämman att bifalla motionen.

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

Beslut: xx

11§ Val av Kårordföranden (aktuellt för årets stämma)
a) Val av kårordförande (2 st).

Beslut: xx

12 § Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen (aktuellt för årets stämma)
a) Val av sekreterare

Beslut: xx

b) Val av kassör
Beslut:

c) Val av ledamöter  (2 st)
Beslut: xx

d) Val av Utmanarrepresentant
Beslut: xx

e) Val av funktionärer (ej ledamöter i styrelsen)
i) Stugfogde (Sammankallande för stuggruppen)
ii) Materialförvaltare (Sammankallande för materialgruppen)
iii) Medlemsregistrerare - sköts av respektive ansvariga avdelningsledare
iv) Bidragssekreterare (Sammankallande för bidragsgruppen)
v) PR-ansvarig (Sammankallande för kommunikationsgruppen)
vi) Stuguthyrare
vii) Flaggmästare
viii) Nyckelansvarig
ix) Ombud för Scoutvaror
x) Lägercoach (Sammankallande för lägerrådet)

xi) Kårutbildningsledare (KUL)
xii) Sammankallande för IT-gruppen

xiii) Föräldrarådsrepresentant
xiv) Sammankallande för insamling, stipendie och sponsringsgruppen
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Beslut: xx

13§ Val av revisorer och revisorssuppleanter
Beslut: xx

14§ Val av firmatecknare och tillika bankföreträdare för scoutkåren
Beslut: xx   personnummer yyyymmdd-xxxx.

Bankföreträdare har fullmakt att (var för sig eller i förening enligt beslut i 16§)
oinskränkt företräda scoutkåren i samtliga frågor gentemot anlitad bank. Denna rätt
innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda scoutkåren gentemot anlitad
bank samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens
internetbank.

15§ Justering av val av firmatecknare/bankföreträdare
Beslut: xx

16§ Beslut om hur firman skall tecknas och bankföreträdares fullmakt (gemensamt eller var och
en för sig)

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

Not: För punkterna 11, 12 och 13 ovan noteras även namn på ledamöter som valts på
tidigare årsstämma och sitter kvar på sin mandatperiod.
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