
 

 

 

 

HVITFELDTS SCOUTKÅR kallar till ÅRSMÖTE onsdagen den 30 mars 2022 

kl 18.00 i lokalen eller digitalt. 

 

DAGORDNING 

 

1   Mötet öppnas 

 

2   Val av mötesordförande 

 

3   Val av mötessekreterare 

 

4   Justering av röstlängd 

 

5   Frågan om kallelse gått ut i rätt tid. 

 

6   Val av två justeringsmän 

 

7   Justering av föredragningslistan 

 

8   Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse 

 

9   Föredragning av revisionsberättelse 

 

10   Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsen 

 

11Val av kårordförande och vice kårordförande 

 

12 Val av sekreterare, kassör och övrig kårfunktionär. Representanter för verksamheten 

    väljs vid varje styrelsemöte.  

 

13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

 

14 Val av valkommitté 

 

15 Fastställande av medlemsavgifter 

 

16 Fastställande av budget 

 

17 Firmatecknare 

 

18 Behandling av från kårstyrelsen hänskjutna ärenden 

 

19 Behandling av motioner som röstberättigad medlem sänt in till styrelsen minst sju dagar före årsmötet 

 

20  Övriga frågor 

 

21 Mötet avslutas 

 

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 22 mars 2022. 

Den kan mejlas till Johannes eller Dick. 

 

MYCKET VÄLKOMMEN    

 



Praktiska detaljer om hur vi genomför stämman via Microsoft Teams: 
	

Gå	in	i	mötet:	

1. Logga in på mötet genom att klicka på länken längst upp i detta dokument.  
• Använder du en telefon behöver du ha Teams installerat, på en dator fungerar webläsaren bra. 

Inget konto behövs 
2. Skriv ditt namn (för- & efternamn), så att alla vet vem du är och att det kan säkerställas att du har 

rösträtt 
• Om du INTE har rösträtt skriv OBSERVATÖR_Dittnamn 

3. Stäng av din mikrofon i samband med att du går in i mötet, sätt samtidigt på din kamera 
 

Mötesformalia:	

1. Ha din mikrofon avstängd när du inte har ordet 
2. Om du vill begära ordet, räck upp handen genom att klicka på hand-symbolen i Teams, så kommer du 

att få ordet av den som har hand om talarlistan. Det går också att ställa frågor i möteschatten 
3. Mötesordförande kommer dela skärm och visa var vi är i föredragningslistan 
4. Se till att ha läst igenom alla dokument före mötet så att du vet vad du ska ställa frågor på 

	

Röstning:	

• När det skall röstas räcker du upp handen genom att klicka på hand-symbolen i Teams, ta inte ner 
handen förrän rösträknarna har sagt att det är ok 

• Du ska visa dig i bild hela tiden, för att säkerställa att det är du som röstar 

	

	

  


