Vikingen nr 1 2010
Medlemsavgiften
För scouter är fortfarande medlemsavgiften 500:- per termin.
Har du inte fått något inbetalningskort från Svenska Scoutförbundet,
kontakta din avdelningsledare.
För passiva, inaktiva/stödjande, medlemmar är avgiften, minst, 200:- per år.
Betalas direkt till Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 5671-9370.
Passiv medlem får alla intresserade vara.

---------------------------------------------------

Scoutkåren Vikingarna
100 år
22 maj 2010
Vad menas nu med detta?
Jo, pricka in den 22:a maj i din kalender.
Det är då vi ska fira en av Stockholms viktigaste 100-åringar,
Din scoutkår!
Läs mer på vår hemsida:
www.vikingarna.nu

Härmed kallas Du till

Scoutkåren Vikingarnas ordinarie
Kårstämma
tisdagen den 16 februari 2010 klockan 18.45
i scoutlokalen, Värtavägen 33, Stockholm

Rösträtt har samtliga kårens medlemmar som betalt terminsavgift
eller är avgiftsbefriade.
Alla medlemmar i scoutkåren har rätt att begära att en viss fråga
ska behandlas av kårstämman. En sådan begäran (motion) ska
göras skriftligt. För att en motion ska kunna behandlas av
stämman måste den vara
Lennart Holm, Skyttens gata 560, 136 61 Haninge,
tillhanda senast den 9 februari 2010.
Kaffe/te/saft och bulle serveras från klockan 18.30.
VÄLKOMMEN
Kårstyrelsen
Bilagor:
Förslag till dagordning

Övriga bilagor kommer på kårens hemsida samt kommer att finnas på
kårstämman.

Förslag till
Dagordning
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3.
4.
5.
6.
7.
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22.

Mötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare vid mötet
Justering av röstlängden
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Frågan om kårstämman behörigen sammankallats
Fastställande av dagordning
Föredragning av kårstyrelsens årsberättelse, resultaträkningen,
balansräkningen samt revisionsberättelsen
Fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av
ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter
Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Behandling av inkomna motioner
Kårens 100-årsjubileum
Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2010
Fastställande av medlemsavgift för läsåret 2010-2011
Beslut att mandattid är till nästa ordinarie kårstämma
Val av ordförande och vice ordförande
Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
Val av revisorer och revisorsuppleanter
Val av övriga funktionärer
Val av representanter till de organisationer som kåren är ansluten
till
Val av valberedning
Rapporter och meddelanden
Övriga ärenden

Den som önskar ta upp någon fråga under punkterna 21 eller 22 bör anmäla
detta till kårordförande före mötet.

Skridskokväll
Med
Scoutkåren
Vikingarna
Måndagen den 1 februari 2010
På Östermalms IP kl. 18.30-19.45
Även i år möts alla intresserade, scouter såväl som föräldrar
och syskon, vid isovalen för att åka eller titta på.
Janne fixar något varmt att dricka så ta med egen mugg.

Välkomna

