
HÖSTMÖTE 2021, Urhattu, Nokia    

Söndag 31 oktober     FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 
FINLANDS SVENSKA  
FLICKSCOUTFÖRBUND R.F.  
 
 1. Mötet öppnas 
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

       3. Val av två likabehandlingsombud för mötet 
 4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 
 5. Val av två protokolljusterare och två rösträknare 
 6. Namnupprop och fastställande av röstlängd 
 7. Fastställande av arbetsordning  
 8. Godkännande av verksamhetsplan för år 2022 
 9. Fastställande av medlemsavgiften för år 2022 
10. Fastställande av budget för år 2022 
11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen samt 

valordning för mötet 
12. Val av styrelsemedlemmar i stället för de i tur    
      avgående 
13. Val av revisor och suppleant för 2022 års 
      räkenskaper 
14. Val av två inventeringsmän och två suppleanter 
15. Övriga ärenden 
16. Mötet avslutas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
FINLANDS SVENSKA SCOUTER R.F. 
 
1. Mötet öppnas 

   2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
   3. Val av två likabehandlingsombud för mötet 
   4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 
   5. Val av två protokolljusterare och två rösträknare 
   6. Namnupprop och fastställande av röstlängd 
   7. Fastställande av arbetsordning 
   8. Godkännande av verksamhetsplan för år 2022 och 

godkännande av Finlands Scouters svenska 
verksamhetsplan och budget 2022 

   9. Fastställande av medlemsavgifter för år 2022 
 10. Fastställande av budget för år 2022 
 11. Konstaterande av valordningen för mötet 
 12. Beslut om antal ledamöter i styrelsen  
 13. Val av styrelsemedlemmar i stället för de i tur avgående 
 14. Val av revisor och suppleant för 2022 års räkenskaper 
 15. Val av två inventeringsmän och två suppleanter för att 

inventera året 2022 
 16. Beviljande av fullmakt åt styrelsen att utse representant 

till Finlands Scouters extra medlemsmöten 
 17. Övriga ärenden 
       - informationsärenden 
 18. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
FINLANDS SVENSKA SCOUTFÖRBUND R.F.                    
 
 1. Mötet öppnas 
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

       3. Val av två likabehandlingsombud för mötet 
 4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 
 5. Val av två protokolljusterare och två rösträknare 
 6. Namnupprop och fastställande av röstlängd 
 7. Fastställande av arbetsordning 
 8. Godkännande av verksamhetsplan 
 9. Fastställande av medlemsavgiften 
10. Fastställande av budget 
11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen samt 

valordning för mötet 
12. Val av styrelsemedlemmar i stället för de i tur 

avgående 
13. Val av revisor och suppleant 
14. Val av två inventeringsmän och två suppleanter 
15. Beslut om upplösning av föreningen 
16. Övriga ärenden  
17. Mötet avslutas 
 


