
Förslag till dagordning vid ordinarie kårstämma i Täby Kyrkby 
Scoutkår 2021-02-18 

 
1. Val av mötesordförande 

a. Styrelsen föreslår Peter Rodhe 
2. Val av mötessekreterare 

a. Styrelsen föreslår Jesper Andersson och Astrid Stålstrand som support 
för det elektroniska röstsystemet 

3. Val av två protokolljusterare 
a. x 
b. y 

4. Justering av röstlängden 
a. Godkännande av VoteIT inloggningar 

5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats 
a.  

6. Föredragning av  
a. kårstyrelsens verksamhetsberättelse (enligt bilaga) 
b. bokslut (enligt verksamhetsberättelsebilaga och länk) 
c. revisionsberättelsen  

avseende närmast föregående verksamhetsår 
7.  Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande 

av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående 
verksamhetsår 

a. Votering 
8. Behandling av motioner till kårstämman 

a. Inga inkomna motioner 
9. Föredragning av kårstyrelsens förslag till: 

a. Verksamhetsplan (enligt bilaga) 
b. Budget (i verksamhetsplanen) 
c. Medlemsavgift (i verksamhetspklanen) 
för det närmast följande verksamhetsåret samt förslag till beslut i 
anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

10. Fråga om fastställande av Verksamhetsplan, Budget, Medlemsavgift samt 
beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen  

a. Votering 
11.Val av kårordförande och vice kårordförande (enligt valberedningens förslag) 

a. Kårordförande Per Nilsson (Omval) 
b. Vice Kårordförande Astrid Stålstrand (Omval) 

12. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 
a. Jesper Andersson (Omval) 
b. Thomas Lindström (Omval) 
c. Henrik Nilsson (Omval) 
d. Lars Pehrson (Omval) 
e. Anna von Axelson (Omval) 
f. Inger Öberg (Omval) 
g. Tilde Kilgren (Nyval) 

13.Val av revisorer och revisorssuppleanter (enligt valberedningens förslag) 
a. Lena Anderling Norell (Omval) 



b. Kent Wickenberg (Omval) 
14.Val av valberedning (enligt valberedningens förslag) 

a. Stefan Vikström (Omval) 
b. Erik Rolvén (Nyval) 

15. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa 
möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa 

a. Astrid Stålstrand 
b. Jesper Andersson 
c. Henrik Nilsson 
d. Tilde Kilgren (suppleant) 
e. Jonas Bergström (suppleant) 
f. Per Nilsson (suppleant) 

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

a. Astrid Stålstrand 
b. Jesper Andersson 
c. Henrik Nilsson 
d. Tilde Kilgren 
e. Jonas Bergström 
f. Per Nilsson 
g. Lars Pehrson 
h. Anna von Axelson (Suppleant) 
i. Inger Öberg(Suppleant) 
j. Thomas Lindström (Suppleant) 
k. Utmanare-representant (Suppleant) 
l. Utmanare-representant (Suppleant) 
m. Utmanare-representant (Suppleant) 

17.Föredragning och beslut om nya stadgar enligt bilaga 
18.Övriga frågor 
19.Mötet avslutas 

 


