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Inbjudan/Kallelse 

till Huskvarna scoutkårs årsmöte. 

Tid: Tisdag 8/2 2022, kl 18:00 

Plats: Örjansgården, Huskvarna alternativt digitalt via Microsoft 

Teams (se info nedan) 

Vi vill hälsa alla medlemmar i Huskvarna välkomna till vårt årsmöte. Årsmötet är ett viktigt 

tillfälle för alla medlemmar att kunna vara delaktiga i hur kåren och verksamheten bedrivs 

och utvecklas och i vårt beslutsfattande då alla våra medlemmar har rösträtt. 

I år planerar vi att hålla mötet på Örjansgården men utifrån rådande pandemiläge kan vi 

komma att behöva ställa om och hålla årsmötet digital via Teams. Information om plats eller 

länk publiceras på Huskvarna scoutkårs hemsida en vecka före årsmötet. 

 

Anmälan till årsmötet sker via länk: Klicka här  

 

Dokument inför årsmötet: Finns tillgängliga på Huskvarna scoutkårs hemsida (klicka på 

länken) 1 vecka före årsmötet. 
 

Varmt välkomna 

Huskvarna Scoutkårs styrelse 

  

https://www.huskvarnascout.se/kalendarium/
ttp://www.enkät.se/survey.php?pid=36000&mpid=43d86c47d5a1deb73bc48939715443ae
https://www.huskvarnascout.se/kalendarium/
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Utdrag ur stadgarna 
Årsmötet 

 Scoutkårens högsta organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls varje år före februari 

månads utgång. Extra årsmöte hålls då kårstyrelsen eller minst hälften av de 

röstberättigade så begär. 

 Kallelse till årsmöte utfärdas av kårstyrelsen senast sex (6) veckor före årsmötet och 

skall åtföljas av föredragslista. 

 Årsmöteshandligar ska göras tillgängliga senast 1 (en) vecka före årsmötet 

 Vid årsmötet äger varje medlem rösträtt. 

Dagordning och föredragslista för årsmöte 2022-02-08 med 

Huskvarna Scoutkår 
A Mötets öppnande 

B Första versen av Scoutsången. 

C Förhandlingar 

§ 1 Val av en ordförande & en sekreterare för mötet. 

§ 2 Justering av röstlängden. 

§ 3 Val av två justeringsmän för att justera dagens protokoll tillika rösträknare 

§ 4 Fråga om kårstämman behörigen sammankallats 

§ 5 Fastställande av föredragslista. 

§ 6 Föredragning av styrelsens Verksamhetsberättelse och Revisorsberättelse 

§ 7 Fastställande av balans- och resultaträkning för samt om beviljande av ansvarsfrihet för 

kårstyrelsen föregående verksamhetsår 

§ 8 Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

§ 9 Val av: 

a) Ordförande för 1 år. (Anna-Maria Norén valdes 2021 för en tid av ett år) 

b) Kassör för 2 år (Mikael Rydberg valdes 2021 för en tid av två år) 

c) Kårsekreterare för 2 år (Lotta Partanen vald till 2021 för en tid av två år) 

d) Utbildningsledare 2 år: Richard Carlsson valdes 2020 för en tid av två år) 

e) Tre ledamöter för 2 år: (Anna Johansson valdes 2021 för en tid av två år) 

(Ellen Johansson valdes 2020 för en tid av två år, avgår 2022) 

(Kalle Partanen valdes 2020 för en tid av två år, avgår 2022) 

(Fredrik Hallingbäck valdes 2021 för en tid av två år, avgick 2021, ersätts av Jenny 

Askerlund) 

f) Val av 2 revisorer och lika många suppleanter: (Ulf Eriksson valdes 2021 för en tid av 

ett år) 

(Hans-Erik Carlsson valdes båda 2021 för en tid av ett år) 

g) Val av valberedning (Mattias Pettersson sammankallande, Elias Björkman, Vilgot 

Hallingbäck valdes 2021 för en tid av ett år) 

h) Val av scoutkårens delegat(er) och lika många suppleanter till Scouternas stämma 

(alt. att styrelsen utser dessa) 

i) Val av scoutkårens delegat(er) och lika många suppleanter till distriktsstämman (alt. 

att styrelsen utser dessa) 
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§ 10 Fastställande av medlemsavgift 2022 samt preliminär för 2023 (f n 275 kr 

per termin. Andra medlem från samma familj och adress 230 kr per termin.), 

verksamhetsplan samt budget för nästkommande verksamhetsår. 

§ 11 Behandling av från kårstyrelsen hänskjutna ärenden. 

§ 12 Behandling av förslag som av röstberättigad medlem inskickad minst två veckor  före 

årsmötet. 

§ 13 Rapport från styrelsen (Ärenden givna till styrelsen från 2021 årsmöte) 

§ 14 Övriga frågor. 

D Scoutsångens sista vers. 

E Mötets avslutande 

 

 

 


