
 

 

Protokoll Kårstyrelsemöte 3 november 2019 

Närvarande ledamöter: 

Robert Pettersson Holger Arthur  Gustaf Holmqvist  

Jacob Gustafsson Rebecka Algotson Ester Hagberg Kuylenstierna 

Anton Westerlund Cecilia Kellberg   

 

Dagordning 
 Mötet öppnas 

 Status på uppdrag som är ålagda styrelsen 

 Uppföljning av verksamheten 

 Ekonomi 

 Bygget 

 Ansökningar om bidrag 

 Övriga frågor 

 Nästa styrelsemöte 

 Mötet avslutas 

 

1. Mötet öppnas 
Robert Pettersson öppnar mötet. 

1.1 Deltagare 

Närvarande ledamöter finnes högst upp i protokollet 

1.2 Val av ordförande 

Styrelsen utser Robert Pettersson till mötets ordförande. 

1.3 Val av sekreterare  

Styrelsen utser Gustaf Holmqvist till mötets sekreterare. 

1.4 Val av justerare 

Styrelsen utser Robert Pettersson och Anton Westerlund till justerare av mötets protokoll. 

1.5 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns av styrelsen. 

 



2. Status på uppdrag som är ålagda styrelsen 
Gustaf Holmqvist redogör för punkten. 

2.1 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019-2020 

Styrelsen uppdrogs under Älvsjö scoutkårs kårstämma 2019 att sammanställa en form av 

kalendarium som ska fungera som en förenklad verksamhetsplan för verksamhetsåret 

2019-2020.  

Utöver listan på kårgemensamma evenemang så disskuteras antalet ledarmöten och 

styrelsemöten: 

 Styrelsen har som ambition att ha 4-5 ledarmöten under  

verksamhetsåret 2019-2020. 

 Styrelsen har som ambition att ha 8-10 styrelsemöten under första söndagen eller 

måndagen varje månad under verksamhetsåret 2019-2020. 

Målet är att verksamhetsplanen ska vara färdigställd och upplagd på hemsidan innan 

Älvsjö scoutkårs julmarknad 2019. 

 

2.2 Uppdatera kårens mål och visions-dokument 

Styrelsen uppdrogs under Älvsjö scoutkårs kårstämma 2019 att uppdatera  

Älvsjö scoutkårs mål och visions-dokument.  

Robert Pettersson, Jacob Gustafsson och Anton Westerlund har inlett arbetet och kommer 

att genomföra arbetet genom utbildningen ”Leda kår”.  

 

2.3 Miljöprofil på kåren 

Styrelsen uppdrogs under Älvsjö scoutkårs kårstämma 2019 att undersöka 

förutsättningarna för att utreda möjligheterna till att klimatkompensera  

Älvsjö scoutkårs verksamhet.  

Styrelsen föreslår att utse en grupp som arbetar med ämnet. 

 

  



3. Uppföljning av verksamheten 

3.1 Rapportering per gren 

3.1.1 Spårare 

Björnarna har det tunt på ledare. 

Jacob Gustafsson uppdras kontakta utmanarledarna för att se om det finns 

några potentiella utmanare som kan gå ut på avdelningar.  

I övrigt rullar verksamheten på bra. 

3.1.2 Upptäckare  

Valarna skulle behöva minst en ledare till.  

Avdelningen kan se avhopp på ledarteamet till vårterminen 2020 och då kan 

ledarbristen bli ett problem.  

I övrigt rullar verksamheten på bra. 

3.1.3 Äventyrare 

Fem äventyrarscouter har deltagit i arrangemanget ”Upplev” i Nederländerna  

Kråkfåglarna kan behöva fler ledare då två ledare kommer behöva trappa ner 

till vårterminen 2020. 

I övrigt rullar verksamheten på bra. 

3.1.4 Utmanare 

Det har nyligen varit ett planeringsmöte för grenarrangemanget SNÖ. 

SNÖ kommer att hållas veckan efter nyår. 

Utmanarlagen kommer att ha en grenutfärd under november. 

I övrigt rullar verksamheten på bra. 

3.1.5 Familjescouting 

Verksamheten rullar på bra. 

 

4. Ekonomi 
Anton Westerlund redogör för ämnet.  

Arbetet fortsätter med att starta ett SBAB-konto till Vännernas konto.  

Styrelsen uppdrar Anton Westerlund att kontakta Marianne Blom för att diskutera vad man ska 

göra med kontot på lång sikt. 

  



5. Bygget 
Robert Pettersson redogör för punkten. 

5.1 Byggetgruppen 

Nedan följer en punktlista på vad som rapporterats av Byggetgruppen.  

 Byggetgruppen har bytt ut några stolar i Bygget. 

 Jonas Brunemalm har fått ljudabsorbenter som ska sättas upp i lägenheten. 

 Nätverk och AV (audiovisuella hjälpmedel) ska fixas i lägenheten. 

Detta arbete kommer inte inledas fören efter Älvsjö scoutkårs julmarknad 2019. 

5.2 Fönster och dörrar 

Styrelsen uppdrar Robert Pettersson och Anton Westerlund att arbeta tillsammans med 

Byggetgruppen för att ta fram ett beslutsunderlag till styrelsemötet i januari 2020. 

 

6. Ansökningar om bidrag 

6.1 Sofie Helgstrand 

Ansökningen bordläggs till nästa styrelsemöte med anledning till bristande information 

från den ansökande. 

Styrelsen uppdrar Rebecka Algotson att kontakta Sofie Helgstrand för att komplettera. 

 

7. Övriga frågor 

7.1 Lång KS  

Robert Petterson redogör för ämnet 

Lång KS 2019 kommer att hållas 15 december 2019 kl. 11.00–16.00. 

Styrelsen uppdrar Robert Pettersson att boka en lokal och grundplanera dagen. 

7.2 Förtydligande av proposition familjescouting 

Robert Pettersson redogör för ämnet. 

Styrelsen har blivit ombedd att detaljförtydliga propositionen om familjescouting som 

fastslogs på Älvsjö scoutkårs kårstämma 2019. 

Förtydligande av att man inte betalar scoutavgiften när du är under tre år gammal: 

Du räknas som tre år gammal om du fyllt tre år gammal när terminen startar. 

Styrelsen har också blivit ombedd om ett förtydligande av att medlemmar under tre år 

deltar i verksamheten gratis. Detta kommer att följas upp på nästa styrelsemöte efter 

kontakt med Älvsjö scoutkårs medlemsregistrerare. 

Anton Westerlund uppdras kontakta Kim Lindskog för att diskutera frågan.   

7.3 Beslut om AL 

Robert Pettersson redogör för ämnet.  

Styrelsen beslutar att utse Älvsjö scoutkårs avdelningars ansvariga ledare enligt den lista 

som samanställts av styrelsen. (Listan hittas i bilaga 1 Ansvariga ledare) 

  



8. Beslut tagna av styrelsen 

8.1 Beslut om Älvsjö scoutkårs ansvariga ledare 

Styrelsen beslutar att utse Älvsjö scoutkårs avdelningars ansvariga ledare enligt den lista 

som samanställts av styrelsen. (Listan hittas i bilaga 1 Ansvariga ledare) 

  

9. Nästa Styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte kommer att vara 2 december 2019 kl.19.00–21.00 i scoutlokalen Bygget. 

       

10.  Mötet avslutas 
Robert Pettersson avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  ___________________________  

Robert Pettersson, justerare     Anton Westerlund, justerare   

  

 

 

 

 

  

___________________________  

Gustaf Holmqvist, sekreterare 

  



 

 

 

 

Bilaga 1 

Ansvariga ledare 

  



Lista över ansvariga ledare 2019-11-01 

 

Familjescouting 
 

Myrorna: Jonas Brunemalm 

 

Spårare 
 

Steklarna: Signe Wernberg 

Björnarna: Anna Hansson 

Hedenhös: Thomas Bergman 

Grodorna: Torbjörn Bardh 

Baggarna: Tomas Norberg 

 

Upptäckare 
 

Stimmet: Tomas Olsson 

Valarna: Monica Reimer och Carl-Johan Mårtensson  

Skaldjuren: Eva Karlfeldt 

Sälarna: Claes Hybinette 

 

Äventyrare 
 

Snapphanarna: Max Engman 

Marklöparna: Robert Pettersson 

Kråkfåglarna: Rebecka Algotson 

 

Utmanare 
 

Carpet Diem: Pernilla Carlquist 

Utmattade: Louise Bowern 

Schackmatt: Fredrik Strandbrink 

Hazmatt: Sandra Pramhäll 


