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Föredragningslista
1 Mötets öppnande

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

3 Mötets behöriga utlysande

4 Justering av röstlängd

5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

6 Fastställande av föredragningslista

7 Föredragning av styrelsen

a) Verksamhetsberättelse

b) Ekonomiberättelse

c) Revisionsberättelse

d) Beslut om underskott - överskott

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9 Presentation av kvarvarande styrelse

10 Val av ordförande på två år

11 Val av en kårledare på två år

12 Val av sekreterare på två år

13 Val av två ledamöter på två år

14 Val av två ledamöter till Veberöds scoutgårds stöd-
förening på två år

15 Val av två revisorer på ett år

16 Val av tre ledamöter till valberedning varav en  
sammankallande

17 Tillsättande av ansvariga/funktionärer:

a) Fastställande av antal samt val av kårledare  
utöver de som ingår i styrelsen

b) Materielförvaltare

c) Loppisgeneral

18 Fastställande av 

a) medlemsavgifter

b) dygnsavgift

19 Fastställande av budget

20 Behandling av motioner och propositioner

21 Mötet avslutas
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Vad är en förhandlingsordning? 
En förhandlingsordning är ett regelverk för hur man ska genomföra ett större möte, som ett årsmöte. I 
förhandlingsordningen bestäms hur beslut fattas, hur och när man får tala, hur man lägger förslag och 
hur mötet ska hantera olika kluriga situationer som kan uppkomma. 

Förhandlingsordningen bestäms i början av mötet så att alla deltagare har samma regler att hålla sig till 
under mötet. 

Mötets former 
Årsmötet 2021 hålls helt digitalt. Det innebär att deltagarna kopplar upp sig via internet till mötet. Mötet 
kommer hållas via Microsoft Teams. 

Årsmötet kommer huvudsakligen hållas som en plenaförhandling, dvs ett möte där alla är i samma diskussion och 
en fråga i taget diskuteras och beslutas. 

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt 
Alla medlemmar i scoutkåren har rätt att närvara på årsmötet.  

Även kårens revisorer samt av kårstyrelsen inbjudna gäster har rätt att närvara under årsmötet. 

Rätt att yttra sig i de olika frågor som behandlas på årsmötet och lägga förslag har alla medlemmar och kårens 
revisorer. Av kårstyrelsen inbjudna gäster har yttranderätt. 

Alla medlemmar i scoutkåren har rösträtt vid årsmötet. Styrelseledamöter får inte rösta i fråga som rör ansvar för 
förvaltning under det verksamhetsår som styrelseledamoten varit del av styrelsen.  

Diskussioner under årsmötet 
Mötesordföranden ska öppna för diskussion i alla punkter som står på årsmötets 
dagordning.  

Den som önskar säga något under mötet begär ordet genom att trycka på knappen 
för handuppräckning. 

När ordföranden tilldelat någon ordet får den personen aktivera sin mikrofon och 
säga det man önskar säga i den fråga som behandlas. 

Om flera personer önskar ordet upprättar mötesordföranden en talarlista. De som 
begärt ordet tilldelas ordet en i taget utifrån talarlistans ordning. Nya personer som 
begär ordet läggs till sist i turordningen. 

Handuppräckning i Teams 
på mobiltelefonHanduppräckning i Teams på dator
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Lägga förslag 
När ordföranden öppnat för diskussion finns också möjlighet att lägga förslag till beslut i den aktuella frågan. 
Förslag kan lämnas muntligt eller genom att skrivas in i möteschatten. 

Omröstningar 
Omröstningar hålls i första hand genom handuppräckning i appen.  

Ordförande kommer alltid ställa två förslag mot varandra och man röstar då för det förslag man anser vara bäst.  

Exempel på hur det kan gå till: 

1. Ordförande säger: ”De som anser att årsmötet ska bifalla motionen röstar ja nu.” 
2. De som vill bifalla motionen räcker upp handen. 
3. Ordföranden räknar antalet uppräckta händer. 
4. Ordförande säger: ”Tack. Ta ned”, varvid alla tar ner sina händer 
5. Ordförande säger: ”De som önskar avslå motionen röstar ja nu” 
6. De som vill avslå motionen räcker upp handen. 
7. Ordförande räknar antalet uppräckta händer 
8. Ordförande presenterar resultatet av omröstningen genom att säga ”omröstningen resulterade i 75 röster för 

motionen och 12 röster mot densamma. Jag finner att årsmötet har bifallit motionen.” 

Om det blir nödvändigt med en mer noggrann rösträkning eller det vid personval finns mer än en kandidat till en 
post kommer vi rösta via Menti istället. Då kommer mötesordföranden lägga upp en omröstning i Menti och ni 
kommer få en kod att ansluta med. 

Personval 
Vid val av personer till olika funktioner under mötet eller till funktioner i scoutkåren, exempelvis styrelseposter, 
röstar vi genom handuppräckning i alla fall där det endast finns en kandidat till den post det röstas om. 

När det finns mer än en kandidat till en valbar post ordnas omröstning via Menti (mentimeter.com). 
Mötesordförande lägger då upp en omröstning i Menti och presenterar en kod för omröstningen på 
skärmen. Mötesdeltagarna går då in på menti.com och loggar in med aktuell kod och avlägger sin röst där. 
Mötesordföranden aviserar en tid för när omröstningen stänger. När omröstningen stängts presenterar 
mötesordförande resultatet av omröstningen och fastställer utfallet.

Yrkande i chat i Teams på datorn
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Mötesformalia
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Styrelsens förslag till beslut:
- att välja Silje Martinsen till mötesordförande
- att välja Hanna Wernbro till sekreterare

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande
Stadgarnas krav:

§5 Årsmöte
2) Kallelse till årsmötet utfärdas av kårstyrelsen senast tre veckor före sammanträdet och ska
åtföljas av föredragningslista.

Årets kallelse:
Kallelse och förslag till föredragningslista skickades ut per e-post och lades upp på hemsida den 28 
februari 2020. 

Sålunda gick kallelsen ut tre veckor och tre dagar före sammanträdet.

Styrelsens förslag till beslut:
- att anse mötet behörigen utlyst

§ 4 Justering av röstlängd
Förslag till beslut:

- att fastställa röstlängden till ___ personer

§ 5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Förslag till beslut:

- att välja ______ ________ och _____  _______ till justeringspersoner tillika rösträknare

§ 6 Fastställande av föredragningslista
Förslag till beslut:

- att fastställa föredragningslistan i enlighet med förslaget i dessa handlingar
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§§ 7 - 8 årsavslut och ansvarsfrihet
§ 7 Föredragning av styrelsen

a) Verksamhetsberättelse
Förslag till beslut:
- att notera framförda anmärkningar i protokollet
- att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

b) Ekonomisk berättelse
Förslag till beslut:
- att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna

c) Revisionsberättelse
Förslag till beslut:
- att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

d) Beslut om underskott - överskott
Förslag till beslut:
- att fastställa årets resultat till 127 955 kr för 2020
- att balansera resultatet i ny räkning

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorernas yttrande:

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2020 års förvaltning (se 
revisionsberättelse på nästa sida).

Förslag till beslut:
- att bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende 2020 års förvaltning
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Revisionsberättelse
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§§ 9 - 17 Valfrågor
§ 9 Presentation av kvarvarande styrelse
Följande personer har återstående tid på sina styrelsemandat:
Vice ordförande Albin Junhede
Kårledare: David Wernbro 
Kassör: Anna Cronmalm
Informationsansvarig: Thomas Bruno
Ledamöter: Mette Martinsen
Suppleant: Isabelle Bryde
Följande personer har valt att inte ställa upp till omval i samband med årsmötet:
Katarina Davidsson 

§ 10 Val av kårordförande på två år
Förslag till beslut:
- att välja Pernilla Bruno till kårordförande

§ 11  Val av kårledare på två år
Förslag till beslut:
- att välja NN till kårledare

§ 12 Val av sekreterare på två år
Förslag till beslut:

- att välja Nicole Jönsson till sekreterare

§ 13 Val av övriga ledamöter

a) Val av två ledamöter på två år
Förslag till beslut:
- att välja Hanna Wernbro till ledamot i kårstyrelsen
- att välja Osin Thelander till ledamot i kårstyrelsen
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§ 14 Val två ledamöter till Veberöds Scoutgårds Stödförening
a) Val av två ledamöter för en period av två år

2020 valdes Ted Lundgren på två år

Förslag till beslut:
- att välja Stefan Pettersson och Per Andersson till ledamöter i stödföreningens styrelse till 2023

§ 15 Val två revisorer på ett år
Förslag till beslut:
- att välja Martin Walter och Klas-Göran Björk till förtroeldevalda revisorer

§ 16 Val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande
Förslag till beslut:
- att välja Issabelle Köhrsen, NN2 och NN3 till valberedning
- att välja NN till sammankallande i valberedningen

§ 17 Val av ansvariga/funktionärer

a) Fastställande av antal och val av kårledare utöver de som ingår i styrelsen
Förslag till beslut:
- att fastställa antalet kårledare till totalt X
- att välja NN till kårledare

b) Val av materielförvaltare
Förslag till beslut:
- att välja Sivert Gardell, NN2 och NN3 till materielförvaltare

c) Val av loppisgeneral
Förslag till beslut:
- att välja Catarina Svensson till loppisgeneral
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§§ 18 - 19 Avgifter och budget
§ 18 Fastställande av medlemsavgifter

Årsmötet fastställer den del av medlemsavgiften som avser avgiften till scoutkåren.
Utöver kårens avgift tillkommer avgift till Scouterna nationellt och till scoutdistriktet.
För 2020 är avgiften till Scouterna 180 kr och till scoutdistriktet 90 kr.
Medlemsavgifterna faktureras halvårsvis.

a) Medlemsavgift
Ledare bedriver sin huvudsakliga scoutverksamhet som ledare och driver avdelningen
tillsammans med ledarkollegor. Hen prioriterar sin ledarroll framför eventuell egen
avdelning alternativt föräldraroll. Ledaren förväntas ta ansvar för planering och
förberedelse för möten.
Hjälpledare är utmanar-/roverscout som huvudsakligen bedriver scoutverksamhet hos
sin egen avdelning. Hen prioriterar denna verksamhet framför ledarverksamhet när
aktiviteter (t.ex. kårgemensamma aktiviteter) kolliderar. Hjälpledaren förväntas inte ta
något eget ansvar för planering av avdelningen i sin ledarroll, men kan vara delaktig i
planeringen tillsammans med övriga ledare.
Hjälpledare kan också vara förälder som assisterar vid möten, men inte tar aktiv del i
avdelningsplanering.

Förslag till beslut:
- att fastställa medlemsavgiften till 130 kr/medlem.
- att fastställa medlemsavgiften till 100 kr/ledare (inklusive avgift till Scouterna och distriktet).

b) Dygnsavgift
Förslag till beslut:
- att fastställa dygnsavgiften till 100 kr/deltagare.

§ 19 Fastställande av budget
Förslag till beslut:
- att inte fastställa någon budget.
- att uppdra åt styrelsen att arbeta med ekonomin enligt tidigare års hantering med jämförelse av ekonomiska
flöden och löpande uppföljning av ekonomin.
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§ 20 Motioner och propositioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet och styrelsen har inte lagt några propositioner
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Acklamation 
Omröstning genom att man säger ”JA” till det förslag man stöder.

Bordlägga 
Att bordlägga en fråga/ärende betyder att man lägger den åt sidan till nästa möte.

Budget  
Plan för hur mycket pengar man tror man kommer få in och göra av med.

Kassör  
Den person i kårstyrelsen som har hand om pengarna.

Kårordförande 
Kårstyrelsens patrulledare och den som är ansvarig för styrelsens arbete.

Kårstyrelse 
En grupp utvalda personer som ansvarar för kårens verksamhet och ekonomi.

Motion  
Förslag från en eller flera medlemmar till kårens årsmöte.

Ordningsfråga 
Fråga som ställs angående kårens årsmöte dagordning eller i fråga om hur mötet ska skötas.

Proposition 
Förslag från kårstyrelsen till kårens årsmöte.

Revisor  
Person som granskar vad kårstyrelsen gör, främst det som handlar om pengar.

Sakupplysning 
Om man vill upplysa kårstämman om hur något faktiskt är. En sakupplysning får bara innehålla fakta och inte 
personligt tyckande.

Sluten omröstning 
Omröstning som genomförs med anonyma lappar, tillämpas bara vid personval med mer än en kandidat till den 
post som ska tillsättas.

Valberedning 
Person eller grupp som tar fram förslag på vilka personer som ska ha olika uppgifter i kåren

Verksamhetsberättelse 
Skriftlig beskrivning av vad som hänt under den gångna perioden, t.ex. år.

Verksamhetsplan 
Plan för vilken verksamhet man ska bedriva under nästa period, t.ex. år.

Liten ordlista
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Egna anteckningar

Votering 
Omröstning som vanligtvis genomförs med handuppräckning 

Årsmöte  
Alla medlemmar samlade i möte som beslutar om frågor som rör verksamheten och kårens förvaltning.
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