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Kallelse till kårstämma 2022 

Alla medlemmar i Karlsro scoutkår kallas till kårstämma, 
söndagen den 16 oktober kl 15.00 – 17.00 i Eriksbergsskolans 
matsal. 

Motioner ska enligt stadgarna vara lämnade till styrelsen senast tre veckor före stämman, 
dvs söndagen den 25 september. Motioner kan antingen mejlas till asanstaland@gmail.com, 
skickas till Åsa Staland, Basunvägen 3, 756 46 Uppsala, eller överlämnas personligen till 
någon i styrelsen. 

Handlingar som rör stämman kommer att finnas tillgängliga minst 10 dagar innan stämman 
på Karlsros hemsida karlsro.nu. 

Korta fakta:  

• Kårstämman är kårens högsta beslutande organ. Varje närvarande medlem har en 
röst. Vilka punkter som tas upp och vad stämman ska besluta om framgår av 
föredragningslistan på nästa sida. 

• Alla medlemmar kan lämna skriftliga förslag till kårstämman om vad som ska göras i 
Karlsro scoutkår. Förslagen kallas motioner. Motionerna ska ha kommit in till 
kårstyrelsen senast tre veckor före stämman. Även styrelsen kan lämna förslag till 
stämman, då kallas det proposition. 

• Kåren har under ett antal år använt så kallat påverkanstorg vid kårstämman. Styrelsen 
planerar inte att ha något påverkanstorg vid årets stämma, dels för att förkorta den 
totala mötestiden, dels för att våra kårstämmor inte brukar ha fler deltagare än att 
eventuella frågor och diskussioner kan hanteras i plenum. 

 

Fika kommer att serveras under mötet 

 

Varmt välkommen till kårstämman! 

Kårstyrelsen i Karlsro scoutkår genom Åsa Staland, ordförande 

 

  

http://www.karlsro.nu/


 

 

 

Hemsida: www.karlsro.nu 

 

Följande punkter kommer att behandlas på stämman:  

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

4. Justering av röstlängden 

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats 

7. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt 
revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2021–2022 

8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning, samt om beviljande av 
ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende verksamhetsåret 2021–2022 

9. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

10. Behandling av eventuella propositioner och motioner till kårstämman 

11. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 
2022–2023 

12. Fastställande av antal styrelseledamöter 

13. Val av kårordförande och vice kårordförande 

14. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

16. Val av sammankallande och övriga ledamöter i valberedning inför kommande 
kårstämma 

17. Val av scoutkårens delegater till Scouternas stämma för tiden intill nästa kårstämma 
samt av samma antal suppleanter för dessa, om lämpligt. (Stämman får besluta att 
delegera valet till kårstyrelsen.) 

18. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa kårstämma 
samt av samma antal suppleanter för dessa, om lämpligt. (Stämman får besluta att 
delegera valet till kårstyrelsen.) 

19. Mötets avslutande 

 


