Scouternas Förvaltningsmöte 2017
Datum

Plats

Löpnumme r

9 augusti 2017

Jamboree17, Rinkabyfältet

043 -1-2017

Deltagare
Närvarande

Ledamöter i förvaltningsmötet
Suppleanter i förvaltningsmötet
styrelseledamöter
Ob servatörer
Anställd p ersonal

Dagordningspunkter
Oppnande av Scouternas förvaltningsmöte
Scouternas ordförande Gustaf Haag och Britta Burreau öppnar mötet.

2

Val av mötesfunktionärer
Scouternas styrelse har utsett Martin Viberg till mötessekreterare.

Beslut

Mötet beslutar att välja:
Linnea Hård af Segerstad och Mikael Ordenius till mötesordförande.
Henrik Almen och Kristian Nyquist till justerare .
Anton Westerlund och Hedvig Mio Ahlström till rösträknare.

3

Frågan om kallelsen till Scouternas förvaltningsmöte skett på korrekt sätt
Kallelsen skickades ut 2017-06-08.

Beslut

Mötet beslutar att mötet är sammankallat i enlighet med stadgarna.

Scouterna

Box 420 34

Telefon +46 8-568 432 DO

Webb wwwscouterna se

The Guides and Scouts of Sweden

126 12 Stockholm

Fax +46 8-568 432 03

E-post info@scouterna se

4

Fastställande av röstlängd

Beslut

Mötet beslutar att fastställa röstlängden med 45 röstberättigade ledamöter.

5

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Mötet beslutar att avslå Lars-Ingmar Olssons förslag om att lägga till
punkt 10, beslut om extra stämnn .o ch fastställa fördragningslistan enligt de
utslåekade handlingarna.

6

Fastställande av mötesregler och arbetsformer

Beslut

Mötet beslutar att avslå Lars-Ingmar Olssons förslag om att det ska framgå
i mötesreglerna att mötet kan begära extra stämma och fastställa styrelsens
förslag till mötesregler och arbetsformer.

7

Presentation av verksamhetsberättelse. årsredovisning och revisionsberättelse för Scouterna 2016
Styrelsen presenterar 2016 års verksamhet.

Mötet tackar för rapporten.

Revisorerna har ordet
Revisorerna presenterar sin rapport

Mötet tackar för rapporten.

9

Fastställande av resultat - och balansräkning för 2016 samt bevilJande av ansvarsfrihet för 2016 års
förvaltning

Beslut

Mötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning fot· 2016 och bevilja
ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

1o

Beslut om Scouternas redovisade resultat

Beslut

Mötet beslutar att i enlighet med årsredovisning balansera årets resultat i
ny rälming.

11

Valberedningen har ordet

Jan

fånsson från valberedningen berättar om valberedningsarbetet och process

inför Scouternas stämma 2018.

Mötet tackar för rapporten.

12

Fyllnadsval av ledamöter till Scouternas styrelse
Inga fyllnadsval förelåg.

13

Rapport om innevarande års verksamhet
Scouternas styrelse rapporterar om 2017 års verksamhet.

Mötet tackar för rapporten

14

Ovriga frågor
Inga övriga frågor har inkommit.

15

Förvaltningsmötet avslutas
Scouternas ordförande Gustaf Haag och Britta Burreau avslutar mötet.

Bilagor:
Ddtagarlista
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