Beslutsunderlag
Inför mötet:

Mötesdatum:

Kårstämma

28 september 2017

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till styrelse
Kårordförande: Peter Isander (omval)
Vice kårordförande: Emil Öhman (omval)
Kårstyrelseledamöter, utan inbördes ordning:
Bennie Jonsson (omval)
Per Hållberg (nyval)
Victor Sundin (nyval)
Mattias Lindell (nyval)
Marco Malosti (nyval)
Valberedningens avsikt är att Bennie Jonsson fortsätter som kassör, men detta är styrelsen som själva konstituerar.
Valberedningen har inte berett förslag till sekreterare, utan lämnar detta till styrelsen att besluta. Det finns heller
inget i stadgarna som säger att sekreterare måste vara en fast post, utan uppgiften kan rotera.

Valberedningens förslag till revisorer
Revisor: Inga förslag
Revisorssuppleant: Inga förslag

Valberedningens förslag till valberedning
Per Pettersson (omval) – här behövs dock fler, en valberedning bör vara minst tre personer
Hässelby scoutkår

Carl Bondes väg 90
165 74 Hässelby

Telefon: +46 8-739 88 88

Webb: www.hasselbyscout.se
E-post: info@hasselbyscout.se
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Valberedningens underlag till övriga kårfunktionärer
Valberedningen har inte ansvar för att bereda val till övriga kårfunktionärer, men i samband med
övrigt valberedningsarbete passar den på att prata med övriga kårfunktionärer, för att underlätta
styrelsens arbete när den ska utse övriga funktionärer inom kåren.
Lokalfogde – Gula Villan: Peter Isander (omval) och Bennie Jonsson (omval)
Stugfogde – Översjön: Mats Dufberg (omval)
Kanotfogde: Carl Norberg (omval)
Materialansvarig: Alexander Skog (omval)
Kontakt för nyanmälningar: Emil Öhman (omval)
Medlemsregistrator: Emil Öhman (omval)
Nyckelpiga: Emil Öhman (omval)
Webbansvarig: Emil Öhman (omval)
Kårutbildare (KUL): Mikael Grönberg (nyval)
Redaktör Zka-Ut: Magnus Grönberg (omval)
Kårpostmottagare: Bennie Jonsson (omval)
Scoutvarors ombud: Bennie Jonsson (omval)
Tävlingsledare: Ulf Isander (omval)
Rekryteringsansvarig: Inga förslag
Valberedningen noterar att det inte finns förslag till rekryteringsansvarig i dagsläget. Denna post är av yttersta vikt
att tillsätta, då en fungerande rekrytering är avgörande för att kåren ska fortleva. Valberedningen uppmanar alla i
kåren att fundera på lämpliga personer att axla detta ansvar, och att anmäla kandidater till kårstyrelsen snarast.

Valberedningen

Datum

Per Pettersson (sammankallande), Magnus
Lindell, Kim Edehag och Benjamin Craemer

28 september 2017
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