
Kallelse till kårstämma i Drottningstadens scoutkår 
Alla medlemmar i Drottningstadens scoutkår kallas härmed till kårstämma den 8 februari i 
Rårödsstugan vid Ringsjön. (se separat text eller hemsidan för mer information om tid och 
vägbeskrivning). 

Förslag på dagordning 
1. Mötet öppnas. 
2. Val av mötesordförande. 
3. Val av mötessekreterare. 
4. Justering av röstlängden. 
5. Val av två protokolljusterare. 
6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats. 
7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, 

balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående 
verksamhetsår. 

8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av 
ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för närmast föregående verksamhetsår . 

9. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
10. Behandling av propositioner och motioner till kårstämman. 
11. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för närmast följande 

verksamhetsår. 
12. Information och diskussion om lokal 
13. Val av kårordförande, vice kårordförande och kassör. 
14. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen. 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
16. Val av släpförman och val av valberedning. 
17. Val av scoutkårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten inom scoutrörelsen för 

tiden intill nästa möte med kårstämman, samt av samma antal suppleanter för dessa. 
18. Övrigt 
19. Mötet avslutas 

  
 
  



PROPOSITION 1  
Kårhalsduk 
 
På kårstämman 2018 kom det en motion från upptäckarna om att skaffa en ny kårhalsduk i 
scoutkåren. 
 
Årsmötet beslöt att en arbetsgrupp skulle ta fram ett förslag på en kårhalsduk. 
Under hösten 2018 samlades det in förslag på olika kårhalsdukar och en rådgivande 
omröstning gjordes. 
 
En provhalsduk beställdes från det vinnande förslaget från omröstningen, den ser ut så här: 

 
 
Detta förslag röstades för på årsmötet 2019 med tillägget att det hade varit snyggare med en 
annan blå färg och smalare ‘band’. Stämman 2019 beslutade att skicka tillbaka 
propositionen till styrelsen med ovan ändringar.  
 
Styrelsen har fått nya färgprover och genomfört ytterligare en 
rådgivande omröstning där resultatet blev att den mörkaste 
blå färgen tog hem flest röster. Ny provhalsduk är beställd och 
kommer finnas tillgänglig på årsmötet. Det smalaste det går 
att göra banden är som det röda och då blir både det gula och 
röda lika breda (5 mm) 
 
 
Styrelsen yrkar att 

● att anta förslaget till kårhalsduk med den nya blå 
färgen och smalare band (5 mm)  

 
 


