
 

 

Protokoll Kårstyrelsemöte 2 december 2019 
 

Närvarande ledamöter: 

Robert Pettersson Holger Arthur  Gustaf Holmqvist  

Jacob Gustafsson Rebecka Algotson Ester Hagberg Kuylenstierna 

Anton Westerlund Cecilia Kellberg Eira Mendoza  
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 Mötet öppnas 

 Uppföljning av verksamheten 

 Ekonomi 

 Bygget 

 Uppföljning på miljöprofil på kåren 

 Övriga frågor 

 Nästa styrelsemöte 

 Mötet avslutas 

 

 

 

1. Mötet öppnas 

1.1 Val av ordförande 

Styrelsen utser Robert Pettersson till mötets ordförande. 

1.2 Val av sekreterare  

Styrelsen utser Gustaf Holmqvist till mötets sekreterare. 

1.3 Val av justerare 

Styrelsen utser Robert Pettersson och Rebecka Algotson till justerare av mötets protokoll. 

1.4 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns av styrelsen. 

 

 



2. Uppföljning av verksamheten 

2.1 Rapportering per gren 

2.1.1 Spårare 

Hedenhös behöver en eller två rutinerade ledare för hjälp med planerande och 

genomförande av deras utfärd i vår.  

Jacob Gustafsson uppdras ta kontakt med ledarlaget för att få lite mer 

information om vad de vill ha hjälp med. 

Det pågår en diskussion om ett grenöverskridande sommarläger på Vässarö 

mellan några spårar och upptäckar -avdelningar.   

2.1.2 Upptäckare  

Verksamheten rullar på bra. 

2.1.3 Äventyrare 

Äventyrarna har fört en diskussion gällande sommarläger.  

Eventuellt kommer man att hålla ett kåröverskridande läger tillsammans med 

scoutkåren Gustaf Vasa - Bredäng (GVB) eller så kör de ett grengemensamt 

läger ensamma på lägret Dalakamp. 

En grengemensam julutfärd kommer att hållas 6-8 december på  

Malma Kvarn.  

Det förs en diskussion gällande en anmälningsgräns som satts på utfärden.  

Detta beror på att den tillgängliga stugan man bokat har 

säkerhetsbestämmelser som begränsar antalet som får befinna sig i stugan.   

Styrelsen uppmanar äventyrarledarna att leta efter alternativ så att samtliga 

kan delta på utfärden nästa år. 

2.1.4 Utmanare 

Några scouter på utmanargrenen kommer att berätta om sina scoutupplevelser 

från året på julavslutningen. 

I övrigt rullar verksamheten på bra. 

2.1.5 Familjescouting 

Verksamheten rullar på bra. 

  



2.2 Julmarknaden 

Julmarknaden 2019 gick väldigt bra. En ökad inkomst jämfört med föregående gjordes.  

Detta betyder att kåren återigen lyckats med ett rekordår.  

2.3 Julavslutningen 

Rebecka Algotson redogör för ämnet.  

Det verkar vara ett fullspäckat schema i år med många presentationer om upplevelser, 

personer som kommer tilldelas förtjänstmärken och mycket mer. 

2.4 Distriktet 

Gustaf Holmqvist redogör för ämnet.  

TOIS (Tävlings Och Idrotts Sektionen) stormöte 2019 hölls 22 oktober.  

Nedan följer datum och platser för de TOIS-arrangerade tävlingar som kommer hållas 

2020: 

 Snåriga Skäggen: 1 februari i Bredäng/Sätraskogen 

 Scouternas Dag: Lördag 25 april i Judarnskogen, Västerort 

 Scouternas Höstdag: Lördag 26 september Farstanäset, Söderort 

 Scouternas Natt: Helgen 10-11 oktober Rudan, Haninge 

 

3. Ekonomi 
Anton Westerlund redogör för punkten. 

Ekonomin ser bra ut. 

3.1 Vännernas konto 

Anton Westerlund, Marianne Blom och Kim Lindskog har haft möte gällande hur man ska 

gå vidare med Vännernas konto.  

Det finns nu en plan för hur man ska hantera kontot.  

Styrelsen beslutar att Leif Larsson och Ann Karlström äger rätten att teckna  

Älvsjö scoutkårs vänners konto.  

Beslutet fattades enhälligt. 

 

4. Bygget 
Julmarknaden 2019 är nu över och Byggetgruppen kan återigen fortsätta arbetet med Bygget igen. 
Det förs en diskussion om man ska anställa en besiktningsman för att besiktiga lokalens fasad. 

Gustaf Holmqvist uppdras fråga en besiktningsman om vad en sådan kan kosta och om möjlig få 

hjälp med att hitta en kontakt. 

Punkten följs upp på ”Lång KS” den 15 december 2019. 

 

5. Uppföljning miljöprofil på kåren 
Douglas Sandberg har presenterat sin vision om hur projektet ska gå till under ledarmötet som 

hölls 14 november 2019.  

Styrelsen uppmanar kårens ledare att kontakta Douglas Sandberg om man vill vara med i 

projektgruppen för att skapa en miljöprofil på Älvsjö scoutkår. 



6. Övriga frågor 

6.1 Lägerkontot från Ad Astra 

Robert Pettersson redogör för ämnet.  

Eventuella ekonomiska medel som finns kvar på kontot kommer att hamna bland övriga 

intäkter och därmed budgeteras för nästa år (2020-2021). 

Det förs en diskussion om vad man ska göra med själva kontot.  

Ett formellt beslut avvaktas tills vidare. 

Anton Westerlund uppdras kontakta Jonas Brunemalm om Myrorna behöver ett konto. 

6.2 Ledarmingel  

Eira Mendoza redogör för ämnet.  

Idén är att ha någon form av ledarträffar utan dagordning med fika  

varje eller varannan månad. Patrik Sahlin är villig att hålla i dessa.  

Styrelsen beslutar att kåren kommer att betala fikat under ledarminglet mot uppvisade 

kvitton. 

 

7. Beslut tagna av styrelsen 

7.1 Beslut om rätten att teckna Älvsjö scoutkårs vänners konto 

Styrelsen beslutar att Leif Larsson och Ann Karlström äger rätten att teckna  

Älvsjö scoutkårs vänners konto.  

 

7.2 Beslut om betalning av fika till ledarmingel 

Styrelsen beslutar att kåren kommer att betala fikat under ledarminglet mot 

uppvisade av kvitton. 

 

8. Nästa Styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte kommer att vara ”Lång KS” den 15 december 2019 kl.11.00–16.00  

på scoutkansliet i Örnsberg       

9. Mötet avslutas 
Robert Pettersson avslutar mötet. 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Robert Pettersson, justerare   Rebecka Algotson, justerare  

 

 

___________________________ 

Gustaf Holmqvist, sekreterare 



 


