VÄSTERÅS SJÖSCOUTKÅR
Scouting sedan 1959

KALLELSE TILL KÅRSTÄMMA
Brf Skogslyckans föreningslokal, Sevallagatan 5
Söndagen den 12 mars 2017 kl 13.00 - 15.00

Välkomna på kårstämma!
Vi bjuder på fika samt går igenom året som gått och planerar för ett nytt.
Här välkomnas alla scouter och föräldrar, ni ges chans att påverka terminsprogram,
aktiviteter, flottan med mera.
Nya styrelsemedlemmar sökes. Finns det någon post som intresserar dig, hör av dig
till styrelsen.
Har du några förslag till kårstämman? Skicka dem till styrelsen en vecka innan
stämman på styrelsen@vassjo.se.
Glada scouthälsningar,
Kårstyrelsen och ledarna

Till kallelsen bifogas dagordning samt 2 st förslag från styrelsen.
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Bilaga 1

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Justering av röstlängden
5. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare
6. Fråga om kårstämman behörigen har sammankallats
7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen,
balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående
verksamhetsår.
8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av
ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående
verksamhetsåret.
9. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
10. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman
11. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast
följande verksamhetsåret
12. Val av kårordförande och vice kårordförande
13. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
14. Val av firmatecknare
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte
med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
18. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med
kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa
19. Övriga frågor
20.Mötets avslutande
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Bilaga 2

Förslag från styrelsen.
Förslag 1 : Höjning av medlemsavgiften.
På grund av ett kraftigt minskat föreningsstöd föreslår kårstyrelsen att höja
medlemsavgiften med 100 kr per scout och termin.
Den nya medlemsavgiften blir då 600 kr per scout och termin, 400 kr per scout och
termin från scout 2 från samma familj.
Förslag 2: Ändring av kårens stadgar.
Styrelsen föreslår att under §13 Årligt möte med kårstämman lägga till en punkt till
obligatoriska dagordningspunkter för kårstämman.
Styrelsen föreslår att lägga till en punkt efter 12. Val av övriga ledamöter i
kårstyrelsen. Den nya punkten skulle vara 13. Val av firmatecknare. Resterande
därefter följande punkter kommer därmed byta nummer men fortsatt ha samma
ordning.
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