Sollentuna Södra Scoutkår
Kårstämman

Föredragningslista
till Kårstämman i Sollentuna Södra Scoutkår 2021
Punkt
Formalia
§1
Stämmans öppnande
§2
Val av ordförande för stämman
§3

Val av sekreterare för stämman

§4

Justering av röstlängden

§5

Val av två protokolljusterare tillika
rösträknare

§6
§7
§8

Godkännande av dagordningen
Fråga om stämman behörigen
sammankallats
Beslut angående mötesform

Föredragningar
Föredragning av kårstyrelsens
verksamhetsberättelse, resultatoch balansräkning samt
§9
revisionsberättelsen avseende
närmast föregående
verksamhetsår
Föredragning av kårstyrelsens
verksamhetsplan för närmast
föregående verksamhetsår samt
§10
förslaget till ny
verksamhetsplansplan och budget
för kommande år
Föredragning av motioner och
§11
propositioner till kårstämman
Föredragning av motioner och
§12
propositioner till distriktsstämman?
Föredragning av motioner och
§13 propositioner till Scouternas
stämma – Demokratijamboree.
§14

Föredragning av förslag till
kommande års läger

§15

Föredragning av valberedningens
förslag

§16

Föredragning av kårstyrelsens
rapporter till stämman

Vad som egentligen händer

Vi börjar
Vem ska leda mötet?
Vem ska skriva ner det vi
bestämmer?
Vilka är här? Vilka får rösta?
Vi väljer några som räknar
rösterna och håller koll på
sekreteraren.
Ser den här listan okej ut?
Fick alla veta i tid att vi skulle
ha mötet?
Ska vi ha informationstorg eller
inte?

Kort genomgång av vad vi
gjort under året och hur
mycket pengar vi gjort av
med.
Kort genomgång av vad KS
borde ha gjort, vad de gjort
och vad de ska göra nästa år,
samt hur KS föreslår att vi ska
använda våra pengar nästa år.
Vilka förslag har kommit till
kårstämman?
Vilka förslag har kommit till
distriktsstämman?
Vilka förslag har kommit till
Scouternas stämma?
Kort genomgång av vilka
förslag till läger nästa år som
finns
Vilka tycker valberedningen
ska sitta i styrelsen och
arbetsgrupperna?
KS berättar om det som vi bestämde
att det skulle ta reda på till i år
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§17

§18
§19
§20
§21
§22
§23
§24
§25

Fråga om fastställande av
balansräkningen samt om beviljande av
ansvarsfrihet för kårstyrelsens
ledamöter avseende närmast
föregående verksamhetsår.
Beslut i anledning av kårens vinst eller
förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
Behandling av propositioner till
kårstämman
Behandling av motioner till
kårstämman
Behandling av inkomna propositioner
och motioner till distriktsstämman
Behandling av inkomna propositioner
och motioner till Scouternas stämma –
Demokratijamboree
Beslut angående kommande års läger
Fastställande av kårstyrelsens
verksamhetsplan för nästkommande
verksamhetsår
Fastställande av medlemsavgiften och
budget för det närmast följande
verksamhetsåret.

Har styrelsen skött sitt jobb
förra året?
Kåren har förhoppningsvis lite
pengar kvar, vad ska vi göra
med dem?
Tycker vi att styrelsens förslag
är bra?
Några medlemmar, förutom KS,
föreslår saker. Vi bestämmer.
Några har föreslagit saker som
gäller hela Birka Scoutdistrikt.
Vad tycker kåren om förslagen?
Några har föreslagit saker som
gäller hela Scouterna. Vad
tycker kåren om förslagen?
Vart vill Du åka på läger?
Vad ger vi styrelsen i uppdrag
att göra nästa år?
Hur mycket ska det kosta att
vara med i kåren nästa år? Vad
ska vi lägga pengar på?

Val
§26

Val av kårordförande och vice
kårordförande

§27

Val av kassör

§28

Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen

§29

Val av kårens övriga funktionärer

§30

Val av revisorer och
revisorssuppleanter

§31
§32

Val av scoutkårens delegater och
suppleanter till distriktsstämman
Val av scoutkårens delegater och
suppleanter till Demokratijamboreen

§33

Övriga frågor

§34

Stämmans avslutande

Vem ska vara ordförande nästa
år?
Vem ska sköta kårens ekonomi
nästa år?
Vilka fler ska vara med i
styrelsen nästa år?
Vilka ska jobba med granar,
valborg osv. nästa år?
Revisorerna håller koll på att
kassören gör sitt jobb. Vilka ska
vara det nästa år?
Vilka ska representera kåren på
distriktsstämman?
Vilka ska representera kåren på
Demokratijamboreen?
Finns det något annat vi ska
prata om?
Slut
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