
Protokoll kårstämman för Kärrtorps scoutkår 2016-03-14

1. Stämman öppnas
Kårordförande Monica Larsson förklarar stämman öppnad.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Indra Rehbinder väljs till mötesordförande och Gustav Karreskog väljs till 
mötessekreterare. 

3. Val av två justerare tillika rösträknare för stämman.
Stämman väljer Monica Larsson och Bo Nykvist till justerare. 

4. Justering av röstlängden
Röstlängden fastlås till närvarolistan. 

5. Fråga om kårstämman sammankallats enligt stadgarna
Stämman finner att kårstämman är behörigen sammankallad.

6. Fastställande av dagordning/föredragningslista
Dagordningen fastställs efter förslaget. 

7. Föredragning av kårens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 
revisorernas berättelse. 
Kassören Eva Kindbladh föredrar resultaträkning, balansräkning, samt revisorernas 
berättelse. Kårordförande Monica Larsson går igenom verksamhetsberättelsen. Samtliga 
läggs till handlingarna. 

8. Fastställande av balansräkning
Stämman fastställer balansräkningen enligt förslag. 

9. Beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter
Stämman beviljar kårstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

10. Beslut med anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen
Stämman följer förslaget och bestämmer att dra underskottet från det egna kapitalet. 

11. Behandling av inkommande motioner och propositioner
En proposition har kommit in, stämman väljer att bifalla propositionen och beslutar att 
göra följande förändringar av stadgan: 

Att § 16, val av bidragsombud tas bort, och att styrelsen utser bidragsombud.
Att § 13, Fastställande av medlemsavgift och budget för 2012, vi tar bort årtalet

12. Behandling av utestående motioner och propositioner
Inga utestående propositioner eller motioner finns. 

13. Fastställande av medlemsavgift och budget för nästa år
Medlemsavgiften till kåren fastställs enligt förslaget till 575 kronor per år. Till detta 
kommer avgifter till distrikt och förbund så att den preliminära sammanlagda 
medlemsavgiften blir ca 830 kronor. 



14. Val av kårordförande och vice kårordförande för 1 år
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. Jesper Gagnfors väljs till 
kårordförande på nyval. Charlotta Arnesson väljs till vice kårordförande på nyval.

15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen för 1 år
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Valda ledamöter är Eva 
Kindbladh (omval), Thomas Ström(omval), Joel Berndtsson (omval), Axelina Holmström 
(nyval) och Adam Carlén (nyval). 

16. Val av bidragsombud
Stämman väljer att uppdra åt styrelsen att välja bidragsombud. 

17. Val av två revisorer och suppleanter för 1 år
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Hans Ericsson och Konrad 
Hellberg väljs på nytt till revisorer. 

Posten som revisorssuppleant vakantsätts. 

18. Val av valberedning för 1 år
Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag Olle Eklund (sammankallande) 
och Björn Sundberg. 

19. Val av scoutkårens delegater till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med 
kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa. 
Stämman uppdrar åt kårstyrelsen att utse delegater till Scouternas stämma.

20. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman samt ersättare för dem
Stämman uppdrar åt kårstyrelsen att utse delegater till distriktsstämman. 

21. Övriga ärenden
Avgående kårordförande Monica Larsson och vice kårordförande Veronika Körnegård 
avtackas av stämman för allt viktigt arbete de har lagt ner på kåren under de senaste fyra 
åren. 

22. Stämman avslutas
Mötesordförande Indra Rehbinder tackar alla närvarande för en trevlig stämma. 

 
Stockholm 2016-03-14

Indra Rehbinder Gustav Karreskog

Monica Larsson Bo Nykvist


