Stockholm, 8 juni 2017

Utsänt till:
Förvaltningsmötets ordinarie ledamöter
Förvaltningsmötets suppleanter
Verksamhetsrevisorer
Revisorer
Valberedning

Välkommen till Scouternas förvaltningsmöte 9 augusti 2017!
De år Scouterna inte har stämma har vi istället ett förvaltningsmöte. På förvaltningsmötet fattas
beslut om resultat- och balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för Scouternas styrelse.
I år kommer förvaltningsmötet att genomföras i samband med Jamboree17, då scouter från hela
världen samlas för sommarens coolaste läger. Jamboree17 går av stapeln 5-12 augusti på
Rinkabyfältet utanför Kristianstad i Skåne.
Förvaltningsmötet pågår kl. 18.30–20.30, onsdagen den 9 augusti. Innan mötet bjuder vi på
middag i funktionärsmatsalen.
Bifogat finns en lista över de 45 ledamöter och 6 suppleanter som valdes av Scouternas stämma
2016. I nuläget ber vi att alla noterar datumet för mötet i era kalendrar. Du som är ordinarie
ledamot och redan nu vet att du inte har möjlighet att delta, meddela detta till Sofia Tengdahl,
sofia.tengdahl@scouterna.se så att en suppleant kan meddelas i god tid. Ni som är ordinarie
ledamöter förväntas alltså att delta, medan de som är suppleanter kommer att meddelas i god tid
innan förvaltningsmötet om de förväntas delta.
Via denna länk anmäler du dig till Förvaltningsmötet. Sista anmälningsdag är onsdag 29 juni.
Om du har inloggningsuppgifter använder du dem, annars behöver du först registrera ett konto
för att sedan fortsätta med din anmälan.
Nytt för denna gång är att du som ledamot kan delta digitalt och behöver därmed inte vara på
plats på Jamboree17. Genom VoteIT kommer du att kunna rösta och via länk kommer du att
kunna följa och göra din röst hörd under mötet. Har du några frågor eller synpunkter kring den
digitala närvaron, kontakta gärna Sofia Tengdahl enligt mailadress ovan!
Vänliga hälsningar, Scouternas styrelse

PS. Du som vill delta under hela Jamboree17 – det är hög tid att anmäla sig som funktionär, klicka
här. DS.
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