Kallelse till
Kårstämma
Torsdag 18 februari kl 19.00
I år som videomöte med röstnings-app
För att erhålla länk till mötet samt inbjudan till
VoteIT måste deltagare anmäla förnamn och
efternamn samt e-postadress till:
Astrid Stålstrand astrid.stalstrand@gmail.com
helst tidigare men senast den 17 februari.

Varmt välkomna!
Styrelsen
Motioner skickas till styrelsen@tks-scout.se senast torsdagen den 11 februari.
Valberedningsförslag till stefan.vikstrom@gmail.com eller 0733-37 22 56.

Ärenden vid ordinarie kårstämma 2021-02-18
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Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två protokolljusterare
Justering av röstlängden
Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
Föredragning av
1. kårstyrelsens verksamhetsberättelse
2. resultaträkningen
3. balansräkningen samt
4. revisionsberättelsen
avseende närmast föregående verksamhetsår
Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om
beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast
föregående verksamhetsår
Behandling av motioner till kårstämman
Föredragning av kårstyrelsens förslag till:
a. Verksamhetsplan
b. Budget
c. Medlemsavgift
för närmast följande verksamhetsår samt förslag till beslut i anledning av
kårens vinst eller förlust enligt föreslagen balansräkning
Fråga om fastställande av Verksamhetsplan, Budget, Medlemsavgift samt
beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av tidigare beslutade stadgeändringar
Val av kårordförande och vice kårordförande
Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning
Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa
möte med kårstämman1 samt av samma antal suppleanter för dessa
Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa
möte med kårstämman2 samt av samma antal suppleanter för dessa

1

Normalt genomförs ett extra möte inför Scouternas stämma där ombuden konfirmeras och ges kårens instruktioner
inför stämman. Antal delegater beror på antalet medlemmar i kåren.
2

2019 fattades beslut om att ge kårstyrelsen mandat att utse delegaterna.

Motioner skickas till styrelsen@tks-scout.se senast torsdagen den 11 februari.
Valberedningsförslag till stefan.vikstrom@gmail.com eller 0733-37 22 56.

