
 

Alltid fest på söder! 

 
Välkommen till Södermalms scoutkårs årsmöte  
söndagen den 13 mars 2022 
mellan klockan 10.00 och ca kl 15.00 på Scouternas kansli på  
Instrumentvägen 19 i Örnsberg 
 

Var med och bestäm! 
Alla medlemmar är välkomna till och har rösträtt på årsmötet. Dagen är i första 
hand utformad för lite äldre scouter, dvs 12 år eller äldre. Även yngre scouter 
är givetvis välkomna men behöver kanske hjälp av en förälder eller ledare för 
att förstå allting som händer. 
 
Årsmötet är ett tillfälle att genom diskussion fördjupa sig i några 
frågeställningar. I scouterna kallar vi det Påverkanstorg. Exempel på ämnen 
under årets möte är –Hur ser vår nya drömlokal ut? Hur kan vi bli mer 
inkluderande? Hur blir det ”Alltid fest på Söder”? 
 
Motioner från medlemmar till årsmötet lämnas senast 6 mars till styrelsen via 
sodermalmsstyrelse@googlegroups.com.  
 
Lunch och fika kommer att ordnas för alla som är på plats. För att kunna göra 
det behöver vi veta om du kommer på mötet. Anmäl dig på kårens hemsida 
(sodermalm.scout.se) senast onsdagen den 9 mars.  
 
Preliminär agenda:  
10.00-11.00 Årsmötet öppnas. Punkt 1-9 på årsmötets dagordning.  
11.00-12.00 Påverkanstorg (workshops)  
12.00-12.45 Lunch  
12.45-13.30 Sammanfattning workshops  
13.30-c:a15.00 Fika och punkt 10-23 på årsmötets dagordning. Avslut.  
 

 
Varmt välkomna önskar styrelsen i Södermalms scoutkår! 

  



 

Alltid fest på söder! 

 

Förslag till dagordning Södermalms scoutkårs årsmöte 
söndag 13 mars 2022  
 
1. Årsmötets öppnande  
2. Val av mötesfunktionärer: mötesordföranden, sekreterare och två 

justeringspersoner  
3. Frågan om kårstämman behörigen sammankallats  
4. Justering av röstlängd  
5. Godkännande av dagordning  
6. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 

revisionsberättelse för 2021 ***) 
7. Fastställande av resultat och balansräkning  
8. Beslut med anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställa 

balansräkningen  
9. Beslut om ansvarsfrihet  

 
1. Paus i årsmötet för parallella workshops och lunch.  

 
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022 ***) 
11. Fastställande av medlemsavgift för 2022  
12. Behandling av motioner och propositioner ***) 
13. Val av kårordförande och vice kårordförande  
14. Val av kassör 
15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen  
16. Val av revisorer och revisorssuppleant för kåren  
17. Val av övriga kårfunktionärer  
18. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa 

möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa  
19. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa 

möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa  
20. Val av valberedning  
21. Beslut om firmatecknare och andra som kan företräda kåren. 
22. Övriga ärenden  
23. Mötet avslutas  

 
Handlingar markerade ***) kommer att skickas ut via mail till samtliga 
medlemmar eller deras föräldrar minst 24 timmar före årsmötet. 


