BESLUTSFÖRSLAG 31.10.2021
FINLANDS SVENSKA SCOUTER R.F.
FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND R.F.
FINLANDS SVENSKA SCOUTFÖRBUND R.F.

1. Mötet öppnas
Scoutchefen förklarar höstmötena öppnade.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet väljer ordförande för mötet enligt styrelsens förslag.
Mötet kallar sekreterarna för mötet enligt styrelsens förslag.
3. Val av två likabehandlingsombud för mötet
Mötet väljer två likabehandlingsombud för mötet.
4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
Möteskallelsen har gått ut till medlemmarna med poststämpel 7.10.2021. Dessutom har möteshandlingarna
distribuerats och lagts upp elektroniskt 8.10.
Mötet konstateras vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
5. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
Mötet väljer skilt två protokolljusterare och två rösträknare.
6. Namnupprop och fastställande av röstlängd
Röstlängden för mötet konstateras genom namnupprop och röstlängden för höstmöte fastställs.
7. Fastställande av arbetsordning
Arbetsordningen för mötena fastställs. De tre förbundens föredragningslistor behandlas parallellt.
8. Godkännande av verksamhetsplan för år 2022 och godkännande av Finlands Scouters svenska
verksamhetsplan och budget 2022
FiSSc: Mötet godkänner förslaget till verksamhetsplan år 2022.
FiSSc: Mötet godkänner planen för Finlands Scouters svenskspråkiga verksamhet år 2022.
FSFSF: Mötet godkänner förslaget till verksamhetsplan år 2022.
FSSF: Mötet noterar för kännedom att förbundet inte har verksamhet och således ingen verksamhetsplan.
9. Fastställande av medlemsavgifter för år 2022
FiSSc: Mötet fastställer medlemsavgifterna till de samma som innevarande år.
Medlemsavgiften till förbunden FiSSc och Finlands Scouter föreslås år 2022 bestå av tre olika
medlemsavgiftskategorier:
Medlemstyp 1: 59 euro varav 24,50 är medlemsavgiften per person till Finlands Svenska Scouter.
Medlemsavgiften till centralorganisationen SP-FS är av Scoutrådet fastställd till 34,50 för år 2022.
Medlemstyp 2/familjemedlem under 17 år: 39 euro varav 14,50 euro per medlem till Finlands Svenska
Scouter. Medlemsavgiften till SP-FS är 24,50 euro år 2022.
Medlemstyp 3/familjescoutavgift: 19 euro varav 6,75 euro per medlem till FiSSc. Medlemsavgiften till
SP-FS är 12,25 euro år 2021.

FSFSF: Förbundet uppbär inte någon medlemsavgift.
FSSF: Förbundet uppbär inte någon medlemsavgift.
10. Fastställande av budget för år 2022
FiSSc: Mötet godkänner förslaget till budget år 2022.
FSFSF: Mötet godkänner förslaget till budget år 2022.
FSSF: Mötet noterar för kännedom att förbundet inte har verksamhet och således ingen budget.
11. Konstaterande av valordningen för mötet
Mötet konstaterar valordningen för mötet.
12. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
FiSSc: Styrelsens förslag är att styrelsen ska ha ordförande, vice ordförande och åtta medlemmar.
Mötet besluter om antal ledamöter i styrelsen.
FSFSF & FSSF: Styrelsens förslag är att styrelsen ska ha ordförande, vice ordförande och sex medlemmar.
Mötet besluter om antal ledamöter i styrelsen.
13. Val av styrelsemedlemmar i stället för de i tur avgående
FiSSc: Mötet väljer styrelsemedlemmar i stället för de i tur avgående. Enligt styrelsens förslag innebär det att
mötet väljer fem styrelsemedlemmar för 2022-2023.
FSFSF&FSSF: Mötet väljer styrelsemedlemmar i stället för de i tur avgående. Enligt styrelsens förslag innebär
det att mötet väljer fyra styrelsemedlemmar för 2022-2023.
14. Val av revisor och suppleant för 2022 års räkenskaper
FiSSc: Mötet väljer revisionsbolag för 2022 års räkenskaper.
FSFSF: Mötet väljer revisionsbolag för 2022 års räkenskaper.
FSSF: Ingen revisor behövs eftersom förbundet inte har någon verksamhet eller bokföring.
15. Val av två inventeringsmän och två suppleanter för att inventera året 2022
Mötet väljer två inventeringsmän och två suppleanter.
FSSF 15. Beslut om upplösning av föreningen
Styrelsens förslag är att upplösa Finlands Svenska Scoutförbund r.f. eftersom förbundet inte har planer på
någon verksamhet och inte haft verksamhet på flera år.
Mötet besluter om upplösning av Finlands Svenska Scoutförbund.
FiSSc 16. Beviljande av fullmakt åt styrelsen att utse representant till Finlands Scouters extra medlemsmöten
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:s scoutråd samlas emellanåt till extra medlemsmöten där nya
scoutråd tillsätts.
Mötet besluter om beviljande av fullmakt åt styrelsen att utse representant till Finlands Scouters extra
medlemsmöten.
17. Övriga ärenden
- informationsärenden
Informationsärenden noteras för kännedom.
18. Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

