
 
 

Inbjudan till  

Kårstämma  

för Hortlax Scoutkår  

till 

ledare, styrelseledamöter, alla scouter, föräldrar och 

hedersmedlemmar 

 

Anmäl dig till Ingbritt D senast den 14:e oktober 

(i_dahlquist@hotmail.com eller 070-262 82 32)  

för att vi ska kunna ordna rätt mängd fika/förtäring  

 

Söndag 20/10 2019 klockan 18.00  

i  

Scoutstugan 
 

Årsmötesförhandlingar 

Fika 

 

Motioner till Kårstämman ska vara styrelsen tillhanda 

senast en vecka före stämman, d v s senast 13:e oktober 

 

Hjärtligt välkomna! 
 

 

Styrelsen 
 

mailto:i_dahlquist@hotmail.com
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Dagordning vid Hortlax scoutkårs kårstämma 2019-10-20 

 

§1 Mötets öppnande  

§2 Godkännande av dagordning. 

§3 Val av mötesordförande 

§4 Val av mötessekreterare   

§5 Justering av röstlängden 

§6 Val av två protokolljusterare som även är rösträknare    

§7 Fråga om kårstämman har sammankallats i enlighet med stadgarna 

§8 Föredragning av kårstyrelsens samt avdelningarnas verksamhetsberättelse, 

resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast 

föregående verksamhetsår 

§9 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av 

ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret 

§10 Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

§11 Behandling av motioner och propositioner till kårstämman   

§12 Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast 

följande verksamhetsåret 

§13 Val av kårordförande  2 år 

 ” sekreterare 2 år 

 ” styrelseledamot 2 år 

 ” styrelseledamot 2 år 

 ” utmanarrepresentant 1 år 

 ” utmanarsuppleant 1 år 

 ” styrelsesuppleant 1 år 

 ” styrelsesuppleant 1 år 

 ” styrelsesuppleant 1 år 

 ” 2 st revisorer 1 år 

 ” 2 st revisorssuppleanter 1 år 

§14 Val av valberedning, 3 st ledamöter  1 år varav 1 sammankallande 

§15 Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med 

kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa. Stämman kan delegera detta 

till styrelsen. 

§16 Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med 

kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa. Stämman kan delegera detta 

till styrelsen. 

§17 Under mötet väckta frågor 

§18 Mötets avslutande  


