
 

 

Protokoll Kårstyrelsemöte 8 januari 2020 
 

Närvarande ledamöter: 

Robert Pettersson Gustaf Holmqvist Jacob Gustafsson 

Rebecka Algotson Anton Westerlund Cecilia Kellberg  

Eira Mendoza (från punkt 2.1.3)  
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 Uppföljning miljöprofil 
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 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 

Spårarledarna har en grengemensam planeringskväll för terminen torsdagen 

den 9 januari 2020. 

Grodorna skulle behöva en eller flera assistenter till sitt ledarlag.  

Jacob Gustafsson uppdras kontakta utmanarlaget Hazmatts ledare för att se 

om någon i laget är intresserad att bli assistenter.  

2.1.2 Upptäckare  

Upptäckarledarna har en grengemensam planeringskväll för terminen och 

sommarläger onsdagen 8 januari 2020. 

2.1.3 Äventyrare 

Grenens avdelningar har inget speciellt att rapportera.  

Avdelningarna planerar var för sig inför vårterminen.  

2.1.4 Utmanare 

Utmanarna är på SNÖ 2020 mellan 4-11 januari 2020. 

2.1.5 Familjescouting 

Sju möten är planerade inför VT2020.  

En ny ledare kommer att hjälpa till på avdelningen. Ledaren har tidigare varit 

på den före detta avdelningen Funka.  

 

3. Ekonomi 
Anton Westerlund redogör för ämnet.  

Kåren har i nuläget hög likviditet.  

I allmänhet finns det inga problem gällande kårens ekonomi för tillfället.  

  



4. Bygget 

4.1 Fastighetsbesiktningsman 

Robert Pettersson redogör för ämnet.  

Styrelsen har tagit del av en föreslagsoffert från Jonas Brunemalm för att anlita en 

fastighetsbesiktningsman för en besiktning av fasaden. 

Offerten är på 12 000kr. 

En diskussion förs ifall man ska genomföra en besiktning på en större skala än endast 

fasaden.  

Styrelsen beslutar att ta in en besiktningsman i syfte att lägga upp en underhållsplan av 

Bygget till ett pris av max 16 000kr.   

4.2 Fönster och dörrar  

Punkten bordläggs till nästa möte. 

Anton Westerlund påminner att kåren ska söka stöd från Stockholms stad för 

upprustningen av Bygget innan vi påbörjar projektet. 

Robert Pettersson uppdras kontakta Jonas Brunemalm för att föra informationen vidare. 

4.3 Nya bord och stolar 

Punkten bordläggs till nästa möte i väntan på en offert. 

Anton Westerlund uppdras hålla i punkten samt att vara i kontakt med Martin Blomquist. 

4.4 Insynsskydd 

Marianne Blom har skickat in ett förslag att köpa in ett insynsskydd i formen av foliering 

av fönstren i Storan och Lillan. 

Eira Mendoza uppdras kontakta Douglas Sandberg för att undersöka en foliering av 

fönstren kan kosta.  

Eira Mendoza uppdras kontakta Marianne Blom för att meddela att vi behandlar punkten.  

 

5. Kårgemensamma evenemang 

5.1 Dagobert 

Lovisa Engwall och Marie Eriksson från Dagobertgruppen är på mötet och presenterar 

planering och upplägg för Dagoberten.  

Anmälningen för Dagobertens olika pass kommer att stänga den 13 januari 2020.  

Vid tiden för mötet var den senaste uppdateringen att 25 personer är anmälda.    

Styrelsen beslutar att ge Dagobertgruppen de ekonomiska medlen enligt den budget som 

styrelsen tagit del av. 

5.2 Våravslutning 2020 

Styrelsen väljer att flytta Våravslutningen 2020 till datumet 15-17 maj 2020 på grund av 

att det tidigare datumet krockade med Kristihimmelfärdslånghelgen. 

Jacob Gustafsson uppdras att hålla i punkten och arbeta med Våravslutningen 2020. 

Uppföljning av punkten sker vid nästa möte. 



 

6. Uppföljning miljöprofil på kåren 
Det har inte kommit in några uppdateringar till styrelsen. 

Det kommer att hållas ett pass under Dagoberten som har med miljöprofilen att göra. 

 

7. E-kurs 
Anton Westerlund redogör för punkten 

Ett arbete tillsammans med Simon Ström från Gustav Vasa - Bredängs scoutkår (GVB) har lett till 

att Älvsjö kommer att få delta i E-kursen. 

Kursen kostar 1700kr per person och det finns därmed en risk att kåren spenderar hela årets 

budgeterade medel för utbildningar på denna kurs. 

Förslaget är att för i år endast betala halva kursavgiften trots policyn att i normala fall betala hela 

beloppet för den jämförbara kursen “Leda patrull”. 

Styrelsen väljer att frånse förslaget och betala kursen enligt policyn. Om kostnader för 

utbildningar skulle gå över budgeten så hanteras detta i efterhand.  

 

8. Övriga frågor 

8.1 Utmanarledare HT2020 

Rebecka Algotson redogör för ämnet.  

Rebecka Algotson uppdras skicka ut en intresseanmälan per mail. 

Anton Westerlund uppdras lägga upp en intresseanmälan på hemsidan. 

8.2 Trygga Möten 

Eira Mendoza redogör för ämnet. 

Lovisa Engwall jobbar för tillfället med arbetet att få alla ledare att gå Trygga möten. 

Jacob Gustafsson uppdras kontakta Lovisa Engwall för att fråga hur hon planerar att 

genomföra arbetet.  

 

9. Beslut tagna av styrelsen 

9.1 Beslut om att anlita en fastighetsbesiktningsman 

Styrelsen beslutar att ta in en besiktningsman i syfte att lägga upp en underhållsplan av 

Bygget till ett pris av max 16 000kr. 

 

9.2 Beslut om ekonomiska medel till Dagobertgruppen 

Styrelsen beslutar att ge Dagobertgruppen de ekonomiska medlen enligt den budget som 

styrelsen tagit del av. 

  



10. Nästa Styrelsemöte  
Nästa styrelsemöte kommer att vara 3 februari 2020 kl.19.00–21.00 i scoutlokalen Bygget. 

       

 

11. Mötet avslutas 
Robert Pettersson avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

____________________________  ___________________________ 

Robert Pettersson, justerare   Rebecka Algotson, justerare  

 

 

___________________________ 

Gustaf Holmqvist, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen vill påminna samtliga grenar och avdelningar att komma ihåg att informera styrelsen om  

vart och när man tänkt åka och hur många man har med sig på utfärder, hajker etc. samt med en 

krisplan för aktiviteter som sträcker sig över längre perioder.



 


