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Proposition 1 – Ändring av verksamhetsår
Bakgrund
Kallhälls scoutkårs nuvarande verksamhetsår sträcker sig från 1 juli till 30 juni. Det gör att utgifter
och inkomster från sommarläger väldigt ofta delas upp mellan två olika verksamhetsår vilket
försvårar både för kassören och för dem som vill ha en vy över kårens ekonomi eftersom ett
verksamhetsår kan innehålla inkomster och utgifter från allt mellan noll och två års sommarläger.
Enligt nuvarande rutin hålls kårstämman på hösten och budget samt verksamhetsplan väljes för
innevarande verksamhetsår vilket innebär att vi lever i budget- och planlöst land mellan 1 juli och
kårstämman.
Som det är nu väljs styrelsen på kårstämman och tillträder omedelbart för att sedan sitta till nästa
ordinarie kårstämma. Styrelseåret följer alltså inte verksamhetsåret vilket skapar extra
administration och förvirring.
Styrelsen lämnar därför denna proposition för att försöka lösa ovanstående problem.

Styrelsen föreslår stämman


att ändra det ordinarie verksamhetsåret till att sträcka sig från 16 augusti till 15 augusti
nästkommande år.



att styrelsen väljs per verksamhetsår istället för som nu mellan ordinarie kårstämmor.



att stadgarna ändras enligt nedan:
o §5 Val av kårstyrelse och mandatperiod


Ändra från ”Kårens verksamhetsår omfattar tiden första juli till
trettionde juni nästkommande år.”



Till ”Kårens verksamhetsår omfattar tiden 16 augusti till 15 augusti
nästkommande år.”

o §13 Årligt möte med kårstämman


Ändra ärende nr 11 från ”11. Fastställande av verksamhetsplan och
budget för det innevarande verksamhetsåret samt medlemsavgift för
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det kommande årets vår- och hösttermin”


Till ”11. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
för det kommande verksamhetsåret”



att verksamhetsåret 2017–2018 sträcker sig mellan 1 juli 2017 och 15 augusti 2018.



att vid ordinarie kårstämma 2018 (som inträffar under verksamhetsåret 2017–2018)
exkludera de punkter i dagordningen som inte är relevanta (eftersom inget verksamhetsår
hunnit avslutas sedan senaste ordinarie kårstämma).

