
 

Vårmöte, lördagen den 19 mars 2022 

Scoutstationen, Helsingfors 
 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR FINLANDS 

SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND r.f.  
 
 
 1. Mötet öppnas 
 
 2. Val av ordförande och sekreterare 
 
 3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 
 
 4. Val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare 
 
 5. Namnupprop och fastställande av röstlängd 
 
 6. Fastställande av arbetsordning 
 
 7. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse 
 
 8. Revisorernas och inventeringsmännens berättelser 
 
 9. Fastställande av bokslutet 
 
10. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och 

andra redovisningsskyldiga 
 
11. Godkännande av nya stadgar för Finlands Svenska 

Flickscoutförbund r.f.  
 
12. Godkännande av Ekonomi- och administrationsstadga 
  
13. Övriga ärenden 
 
14. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR 

FINLANDS SVENSKA SCOUTER r.f. 
 
1. Mötet öppnas 
 
 2. Val av ordförande och sekreterare 
 
 3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 
 
 4. Val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare 
 
 5. Namnupprop och fastställande av röstlängd 
 
 6. Fastställande av arbetsordning 
 
 7. Fastställande av styrelsens årsberättelse samt rapporten 
för Finlands Scouters svenska verksamhet år 2021 
 
 8. Revisorernas och inventeringsmännens berättelser 
 
 9. Fastställande av bokslutet 
 
10. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och 
andra redovisningsskyldiga  
 
11. Fastställande av valberedningsreglemente 
 
12. Val av valberedningskommittée   
 
13. Val av delegation till Finlands Scouters medlemsmöte 
2022 
 
14. Godkännande av nya stadgar för Finlands Svenska 
Scouter r.f. 
 
15. Godkännande av Ekonomi- och administrationsstadga 
 
16. Övriga ärenden 
- informationsärenden bl.a. Nothamn 
- svar på motion från höstmötet 
 
16. Mötet avslutas 

 

 

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR 

FINLANDS SVENSKA SCOUTFÖRBUND r.f.                    
 
 
1. Mötet öppnas 
 
 2. Val av ordförande och sekreterare 
 
 3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 
 
 4. Val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare 
 
 5. Namnupprop och fastställande av röstlängd 
 
 6. Fastställande av arbetsordning 
 
 7. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse 
 
 8. Revisorernas och inventeringsmännens berättelser 
 
 9. Fastställande av bokslutet 
 
10. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och 

andra redovisningsskyldiga 
 
11. Beslut om upplösande av förbundet Finlands Svenska 

Scoutförbund r.f. 
 - andra behandlingen, för beslut kräver stadgarna ¾ av 

rösterna för en upplösning  
 
12. Övriga ärenden 
 
13. Mötet avslutas 
 
 


