
 

 

KÅRSTÄMMA FAK GOTLAND 
             Kallelse samt föredragningslista 

 

Gotlands frivilliga automobilkårs medlemmar kallas härmed till Gotlands 2:a ordinarie 

KÅRSTÄMMA 

 

Tid: Tisdagen den 30 mars 2021, kl 19:00, insläpp från kl: 18:30. Avprickning mot      

medlemsregister sker före insläpp 

Plats: ZOOM  

Länk: 

https://us02web.zoom.us/j/88534501067?pwd=dWpvUFgrS01uWjhUYUl4MnRvbmtXZz09 

Meeting ID: 885 3450 1067 

Passcode: 876201 

 

Föredragningslista samt förslag till styrelse bifogas 

 

Kårstämma är kårens högsta beslutande instans och vi hoppas du vill vara en del av den. 

 

Senast inlämning av motion: 28 februari 

Senast anmälan till Kårstämma 202103-09  till: gotland@fak.se 

 

Åsa Wackelin 

Kårchef 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88534501067?pwd=dWpvUFgrS01uWjhUYUl4MnRvbmtXZz09


 

 

 

 
 Föredragningslista kårstämma 2021 FAK Gotland, Visby, 2021-03-30 

  

1 § Val av ordförande och sekreterare för stämman  
2 § Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
3 § Fastställande av röstlängd  
4 § Fråga om kårstämman blivit stadgeenligt utlyst  
5 § Fastställande av föredragningslista samt anmälan av och beslut om frågor, som enligt 
23 § (enl stadgan) punkt 1 kan tas upp under punkt 19  
6 § Kårstyrelsens årsredovisning för föregående verksamhetsår  
7 § Revisorernas berättelse för samma tid  
8 § Fastställande av balansräkning  
9 § Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsen för den tid revisionen omfattat  
10 § Kårstyrelsens budgetförslag avseende egna medel för innevarande verksamhetsår.  
11 § Bestämmande om den årsavgift, som skall gälla nästkommande verksamhetsår  
12 § Frågor som av kårstyrelsen adresserats till kårstämman – propositioner  
13 § Förslag från medlemmar - motioner  
14 § Bestämmande av antalet ordinarie ledamöter och ersättare i kårstyrelsen enligt 24§  
Förslag: fem (5) ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter 

15 § Val för två år t.o.m. ordinarie kårstämma två år senare vice kårchef, sekreterare, en 
ledamot och en ersättare  
16 § Val för ett år av revisor och revisorsuppleanter (FAK Riks)  
17 § Val för ett år av föreskrivet antal ombud jämte ersättare för dessa till rikskårens 
rikskårstämma under 2021 
Förslag: En (1) ordinarie: kårordförande, Ersättare närvarande: v. kårordförande 

18 § Val av valberedning enligt 34§ 
Förslag: tre (3) personer   
19 § Överläggning i frågor, som anmälts under punkt 5 ovan och i vilka beslut ej får fattas  

20 § Avslutning 
21 § 1) Vid ordinarie Kårstämma får beslut endast fattas i frågor som tagits upp i 

föredragningen.  
 

 

 


