
  
FINLANDS SVENSKA SCOUTER r.f.     
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BESLUTSFÖRSLAG 19.3.2022 
   
  
 1. Mötet öppnas  
Scoutchef Filip Nyman konstaterar vårmötena för alla tre förbunden öppnade.   
  
 2. Val av ordförande och sekreterare  
Beslutsförslag: Till mötesordförande väljs Heidi Jokinen och till mötessekreterare Jonna Sahala.  
  
 3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet  
Enligt stadgarna ska kallelsen skickas ut två veckor före mötet.  
Kallelsen har skickats ut 3.3 per post och publicerats 4.3 på FiSSc:s webbplats. Den här föredragningslistan med 

beslutsförslag föreligger på webbplatsen.   
Beslutsförslag: Mötet konstateras vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.  
  
 4. Val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare  
Samma personer kan väljas till protokolljusterare och rösträknare eftersom inga slutna val torde förrättas på detta 

möte. Från mötet kommer att uppgöras tre olika mötesprotokoll, ett för vart förbund. 
Väljs:  
 
 5. Namnupprop och fastställande av röstlängd  
Namnupprop förrättas. Röstlängden fastställs genom att meddela närvaro muntligt då eget namn läses upp.   
Beslutsförslag: Röstlängden fastställs med xx röster på plats och xx scoutkårer representerade.  
  
 6. Fastställande av arbetsordning  
Vi behandlar de tre förbundens motsvarande ärenden parallellt, så att föredragningslistan för FiSSc är den vi följer fram tills 

att alla de stadgeenliga ärendena är förrättade. Därefter behandlas övriga beslutsärenden i den ordning som anges i detta 
dokument.  

Beslutsförslag: Arbetsordningen för mötena fastställs.  
  
 7. Fastställande av styrelsens årsberättelse samt rapporten för Finlands Scouters svenska verksamhet år 2021  
Beslutsförslag FiSSc: Årsberättelsen fastställs. 
  
FS svenska verksamhet presenteras 
Beslutsförslag: Rapporten fastställs. 
   
FSFSF/Flickscoutförbundet: Årsberättelsen presenteras 
Beslutsförslag FSFSF: Årsberättelsen fastställs.  
  
FSSF/Pojkscoutförbundet:  
Beslutsförslag FSSF: Ingen årsberättelse eftersom ingen verksamhet.   
  
  
 8. Revisorernas och inventeringsmännens berättelser   
Beslutsförslag FiSSc och FSFSF: Berättelserna noteras behandlade.  
  
 9. Fastställande av bokslut  
  
FiSSc: Bokslutet presenteras 
Beslutsförslag FiSSc: Bokslutet fastställs  
  
 



FSFSF/Flickscoutförbundet: Bokslutet presenteras  
Beslutsförslag FSFSF: Bokslutet fastställs  
  
FSSF/Pojkscoutförbundet:  
Beslutsförslag FSSF: Inget bokslut eftersom ingen verksamhet.  
  
  
10. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de andra redovisningsskyldiga   
Beslutsförslag: Mötet beviljar ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga.  
  
Ärende 11 FiSSc 
11. Fastställande av valberedningsreglemente 
Beslutsförslag: Mötet fastställer styrelsens förslag till valberedningsreglemente.  
 
Ärende 12 FiSSc 
12. Val av valberedningskommitté    
Mötet väljer en ordförande och 3-6 medlemmar för att synliggöra och marknadsföra styrelsevalen till höstmötet och ordna 

valdebatter m.m. i enlighet med reglementet.  
Beslutsförslag: Mötet väljer valberedningskommitté  
   
Ärende 13 FiSSc 
12. Val av delegation till Finlands Scouters medlemsmöte och beviljande av fullmakt åt styrelsen att komplettera 

delegationen   
Vi har 7-8 ordinarie platser att fylla plus några suppleantplatser (enligt styrkerapport 31.7.2022 i medlemsregistret).   
Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att alla de personer som kandiderat väljs att representera FiSSc på SP-FS Medlemsmöte 

och att personerna inbördes kan fördela ordinarie delegatplatser och suppleantplatser. Därtill beviljas styrelsen fullmakt 
att vid behov komplettera delegationen.   

 
Ärende 11 FSSF 
11. Beslut om upplösande av förbundet Finlands Svenska Scoutförbund r.f. 
 - andra behandlingen, för beslut kräver stadgarna ¾ av rösterna för en upplösning  
Beslutsförslag: Mötet besluter att upplösa Finlands Svenska Scoutförbund r.f.  
 
Ärende 11 FSFSF 
11. Godkännande av nya stadgar för Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f. 
Beslutsförslag: Mötet godkänner de nya stadgarna för Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f. Mötet ger dessutom 

styrelsen fullmakt att göra eventuella stilistiska och språkliga ändringar om sådana, till sin betydelse mindre, korrigeringar 
kommer vid granskningen hos Patent- och registerstyrelsen.  

  
Ärende 14 FiSSc 
13. Godkännande av nya stadgar för Finlands Svenska Scouter r.f. 

Beslutsförslag: Mötet godkänner de nya stadgarna för Finlands Svenska Scouter r.f. Mötet ger dessutom styrelsen 
fullmakt att göra eventuella stilistiska och språkliga ändringar om sådana, till sin betydelse mindre, korrigeringar kommer 
vid granskningen hos Patent- och registerstyrelsen.  

 
Ärende 15 FiSSc och ärende 12 FSFSF 
Godkännande av ny Ekonomi- och administrationsstadga 
Beslutsförslag: Mötet godkänner den nya Ekonomi- och administrationsstadgan för Finlands Svenska Scouter och 
Finlands Svenska Flickscoutförbund.   
 
16. Övriga ärenden  
- informationsärenden  
 
17. Mötet avslutas  
Mötesordförande avslutar vårmötena. 
 


