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Förslag på stadgeändring om styrelsens 

sammansättning 
 
Nuvarande stadgar: 
 
2 kap. 7 § Kårstyrelsens sammansättning  
Kårstyrelsen består av en kårordförande, minst en vice kårordförande, avdelningsledare 
på kårens aktiva avdelningar och högst åtta övriga ledamöter, varav minst en bör vara ut-
manarscout.  
Av övriga ledamöter bör Kårkassör och Kårsekreterare ingå. Minst hälften av ledamöterna, 
däribland kårordförande och vice kårordföranden, ska vara myndiga. Av kårordförande 
och vice kårordförande bör båda könen vara representerade. 
 
Peters förslag: 
 
2 kap. 7 § Kårstyrelsens sammansättning 
Kårstyrelsen består av en kårordförande, minst en vice kårordförande och högst sexton 
övriga ledamöter, var av minst en bör vara utmanarscout. 
Av övriga ledamöter bör Kårkassör, Kårsekreterare och avdelningsledare på kårens aktiva 
avdelningar ingå. Minst hälften av ledamöterna, däribland kårordförande och vice kårord-
föranden, ska vara myndiga. Av kårordförande och vice kårordförande bör båda könen 
vara representerade. 
 
Skillnad mot nuvarande 
Istället för att styrelseposten ingår i avdelningsledaruppdraget är skrivelsen att avdelnings-
ledare bör ingå i styrelsen. 
 
Kommentar 

 
Om alla avdelningsledare vill sitta i KS så fortsätter KS att vara ett blandat info- och be-
slutsforum.  
Om det däremot blir så att det blir ett litet KS, så blir det mer ett beslutsforum, där det sak-
nas en hel del avdelningsledare. Info- och diskussion får skötas på andra möten, exem-
pelvis ledarträffar etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Åsas förslag: 



 

 

 
2 kap. 7 § Kårstyrelsens sammansättning  
Kårstyrelsen består av en kårordförande, minst en vice kårordförande samt högst åtta öv-
riga ledamöter, varav minst en bör vara utmanarscout.  
Av övriga ledamöter bör Kårkassör och Kårsekreterare ingå och minst hälften vara leda-
re/assistent på någon av kårens avdelningar. Minst hälften av ledamöterna, däribland 
kårordförande och vice kårordföranden, ska vara myndiga. Av kårordförande och vice 
kårordförande bör båda könen vara representerade. 
 
Skillnad mot nuvarande 

Styrelseposten är inte en del av uppdraget som avdelningsledare. Styrelsen blir mindre 
(10-11 ledamöter) och alla avdelningsledare får inte plats i styrelsen. 
 
Kommentar 

Förslaget bäddar för en mindre styrelse där styrelseuppdraget blir personligt snarare än 
representativt. Målet är att få en styrelse med ledamöter som kan utföra styrelsearbete och 
inte enbart vara informationsbärare. 
 
Det blir ett litet KS, så det blir mer ett beslutsforum, där det saknas en hel del avdelnings-
ledare. Info- och diskussion får skötas på andra möten, exempelvis ledarträffar etc.  
 
 

Konsekvensändring om Peters eller Åsas 

förslag genomförs 

 
Nuvarande stadgar 
 
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, resultaträkningen, balans-
räkningen, och revisionsberättelsen för det närmast 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 balansräkning-
en,  

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. behandling av ärenden till närmast följande Scouternas stämma (endast de år då 
Scouternas stämma hålls), 

17. val av kårordförande och vice kårordförande,  

18. val av övriga ledamöter i kårstyrelsen,  

19. val av revisorer och revisorssuppleant,  

20. val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med 
kårstämman samt av samma antal suppleanter för dem,  

21. val av scoutkårens delegater till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med 
kårstämman samt av samma antal suppleanter för dem (endast de år då Scouter-
nas stämma hålls),  

22. val av valberedning,  

23. kårstämmans avslutande.  

 
Tillägg till nuvarande stadgar 
 
Ny punkt efter 19: 
Val av avdelningsledare, 
 
Därefter ny numrering. 
 
Kommentar 

Det känns fortfarande intressant att det är KST som väljer avdelningsledare, även om de 
inte sitter i styrelsen. 


