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KALLELSE TILL KÅRSTÄMMA
Sjövärnskåren Stockholms medlemmar kallas härmed till kårstämma
söndagen den 17 februari 2019 kl. 10.00 på
Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24.
Kårstämmohandlingar samt valberedningens förslag kommer att publiceras på
hemsidan www.sjovarnskarenstockholm.se innan stämman.
Handlingarna kommer även att finnas att få på mötet.
Program:
10:00 Samling
10:30 Kårstämma
12:00 Kårstämman avslutas
Efter kårstämman bjuder kåren på en enklare lunch.

Anmälan till kårstämma och efterföljande lunch görs (anmäl även ev. allergier eller
särskild kost) senast fredagen 8 februari till stockholm@sjovarnskaren.se.
För er utan tillgång till internet görs anmälan till sekreteraren på 073-512 17 78.
Om ni uteblir utan avanmälan kommer ni att debiteras kostnaden för lunchen.

Varmt välkomna!

Styrelsen,
Sjövärnskåren Stockholm

För föredragningslista V.G.V
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Föredragningslista:
a) Val av ordförande och sekreterare för stämman.
b) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
c) Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
d) Upprättande av röstlängd.
e) Kårstyrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår.
f) Revisorernas berättelse.
g) Fastställande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt disposition av
resultatet.
h) Fråga om ansvarsfrihet för kårstyrelsen.
i) Beslut om budget för nästkommande verksamhetsår.
j) Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
k) Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt §8.1 för en individuell mandatperiod om
två år. Ledamot ska vara myndig Avgår ledamot under mandatperioden ska fyllnadsval ske
vid nästkommande kårstämma.
Följande poster ska minst vara namngivna:
•
•
•

ordförande
kassör
sekreterare

l) Val av två revisorer och en ersättare för tiden till och med nästkommande kårstämma.
m) Val av valberedning för tiden till och med nästkommande kårstämma.
n) Ärenden som kårstyrelsen hänskjutit till kårstämman.
Styrelsen föreslår att kårens stadgar ändras 6§ punkt 2, andra stycket, första meningen till
”Kallelse utsänds brevledes eller digitalt till samtliga medlemmar senast tre veckor före
kårstämman.” Föreslagen ny lydelse i kursiv stil.
o) Ärenden som medlem minst fyra veckor före stämman lämnat till kårstyrelsen för
avgörande på kårstämman.
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