Tisdagen den 26 mars 2013 kl 19.00

Kårstämmans ordinarie möte
Mötet öppnas
1. Val av mötesordförande och sekreterare
2. Justering av röstlängden
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
5. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen,
balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående
verksamhetsår
6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av
ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsår
7. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Behandling av motioner till kårstämman
a. Integrering av Stiftelsen Scoutgården Kullavik i Kullavik Sjöscoutkår
b. Utträde KFUK-KFUM
9. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast
följande verksamhetsåret
10. Val av kårordförande, vice kårordförande och kassör
11. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med
kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
14. Val av valberedning
15. Stiftelsen
a. Verksamhetsberättelse och beslut om ansvarsfrihet
b. Val av styrelse (valberedningen)
Mötet avslutas

Kullavik 2013-03-12
Styrelsen Kullavik Sjöscoutkår

Kullavik Sjöscoutkår: Motion till kårstämma
2013
Punkt 8a) Integrering av Stiftelsen Scoutgården Kullavik i Kullavik
Sjöscoutkår
“ Både kårens och stiftelsens styrelse rekommenderar att ägandet och
förvaltningen av scoutgården skall flyttas till Kullavik Sjöscoutkår. Det är
för att säkerställa den framtida barn & ungdomsverksamheten då det är
resursmässig osäkerhet att bedriva verksamheten som det görs idag.
Förslaget har majoritet i båda styrelserna.
Det är stämmans vilja att gå på styrelsernas förslag, dvs att Kullaviks
Sjöscoutkår skall äga och driva scoutgården. JA/NEJ?
Om ja, Stämman ger styrelserna i uppdrag att verka för att detta sker så
snabbt som möjligt, helst redan under 2013. Stämman vill att styrelserna
skall använda sig av Scouterna för vägledning.”
Punkt 8b) Utträde ur KFUK/KFUM
Under många år har det diskuterats om Kullavik Sjöscoutkår skall tillhöra
KFUK/KFUM. Det är nu möjligt att träda ur specialförbundet.
Förslag till beslut: Styrelsens rekommendation är utträde ur
KFUK/KFUM. Ja/Nej?

