
Motion – Stadgeändring angående dagordningen
Av Robert Jonsson

För att göra det lättare att följa dagordningen på kårstämman samt att göra det lättare att under
mötets gång lägga till punkter så blir det lättare om man inte använder endast siffror i dagordningen
då dessa gör att vill man ha någonting efter tex punkt 12 så måste den heta 13 och då kommer hela
resterande protokoll tvingas ändra nummer i protokollskrivandet. Motionen är alltså avsedd att göra
saker enklare i protokollskrivandet.

Också med tanke på att det oftast finns personer på stämman som aldrig varit på en kårstämma förut
så har jag i mitt yrkande lagt till en punkt som heter ”Genomgång av mötesteknik” vars syfte är att
föklara hur röstningen fungerar samt de vanligaste uppkomande uttrycken såsom ”yrkande, sträck i
debatten, ordningsfråga” och så vidare.

Därför yrkar jag att:
stage 16  §  Årligt möte med kårstämman ändras ifrån:

16  §  Årligt möte med kårstämman 
Möte med kårstämman ska hållas årligen senast den 30 september. Därvid ska följande ärenden 
förekomma: 
1. Kårstämmans öppnande, 
2.  val av ordförande för mötet, 
3.  val av sekreterare för mötet, 
4.  justering av röstlängden, 
5.  val av två protokolljusterare, 
6.  val av två rösträknare, 
7.  fråga om kårstämman behörigen sammankallats, 
8.  fastställande av föredragningslistan, 
9.  föredragande av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, res-ul-tat-räk-ningen, balansräkningen, 
och revisionsberättelsen för det när-mast föregående räkenskapsåret, 
10.  fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt 
kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående räkenskapsåret, 
11.  beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
12.  behandling av motioner och propositioner till kårstämman, 
13.  fastställande av verksamhetsplan för det närmast följande verksamhetsåret, 
14.  fastställande av medlemsavgift och budget för intäkter och utgifter för det närmast  följande 
verksamhetsåret, 
15.  behandling av ärenden till närmast följande distriktsstämma, 
16.  val av kårordförande och vice kårordförande, 
17.  val av övriga ledamöter i kårstyrelsen, 
18.  val av revisorer och revisorssuppleant, 
19.  val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman 
samt av samma antal suppleanter för dem, 
20. val av valberedning, 
21. kårstämmans avslutande. 

Till:



16  §  Årligt möte med kårstämman 
Möte med kårstämman ska hållas årligen senast den 30 september. Därvid ska följande ärenden 
förekomma:

1. Mötesformalia 
a) Mötets öppnande 
b) Genomgång av mötesteknik 
c) Val av mötesordförande
d) Val av mötessekreterare 
e) Fastställande av röstlängd 
f) Val av två protokolljusterare 
g) Val av två rösträknare 
h) Fråga om kårstämman behörigen sammankallats,
i) Fastställande av föredragningslistan

2.  Föregående års berättelser 
a) Verksamhetsberättelse
b) Resultaträkning
b) Balansräkningen
c) Revisionsberättelse
d) Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

3.  Motioner 

4.  Kommande verksamhetsår 
a) Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
b) Fastställande av verksamhetsplan 
c) Fastställande av medlemsavgift och budget 
d) Behandling av ärenden till närmast följande distriktsstämma
e) Val av kårordförande och vice kårordförande
f) Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
g) Val av revisorer och revisorssuppleant
h) Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman
i) Val av valberedning

5.  Övriga frågor

6.  Mötets avslutande 


