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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 Ester Hagberg Kuylenstierna till justerare av  

mötets protokoll. 

1.4 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns av styrelsen med några tilläggspunkter. 

 



2. Uppföljning av verksamheten 

2.1 Rapportering per gren 

2.1.1 Spårare 

Grodorna har fortsatt problem med ledarbrist.  

Styrelsen inväntar kontakt med utmanarlaget Hazmatt i förhoppningen om att 

kunna lösa problemet. 

2.1.2 Upptäckare  

Upptäckargrenen har beslutat sig för att temat på det grengemensamma 

sommarlägret kommer att vara ”Atlantis - den sjunkna staden”. 

Grenen har inget speciellt att rapportera mer än att allt flyter på bra. 

2.1.3 Utmanare 

Det finns en plan att Jacob Gustafsson ska delta på det grengemensamma 

ledarmöte som kommer att hållas inom kort. Syftet är bland annat att lyfta 

assistent-frågan m.m. Rapportering inväntas till nästa möte.  

2.1.4 Familjescouting 

Grenen har inget speciellt att rapportera mer än att allt flyter på bra. 

2.2 Byggetgruppen 

”Lägenheten” står näst på Byggetgruppens ”att göra-lista”. I övrigt rullar allt på bra. 

 

3. Ekonomi 
Anton Westerlund redogör för ämnet. 

Anton Westerlund presenterar en resultatrapport för Älvsjö scoutkårs ekonomi och allt ser bra ut 

och går som det ska. 

3.1 PG-konto till upptäckarnas sommarläger 

Anton Westerlund redogör för ämnet. 

Upptäckaravdelningarna har frågat om de kan få ett bankkonto till deras 

grengemensamma sommarläger 2020.  

Upptäckargrenen kommer att få låna det tidigare ”Ad Astra”-kontot till sitt sommarläger. 

  



4. Bygget 

4.1 Underhållsplan 

Robert Pettersson redogör för ämnet. 

Styrelsen har fått ta del av en motoffert på det beslut som togs föregående möte.  

Den nya offerten ligger på ett högre belopp från beslutet som fattades styrelsemötet 8 

januari 2020. Motofferten gäller en underhållsplan som sträcker sig 30 år och gäller hela 

Bygget istället för endast fasaden. 

Styrelsen beslutar att godkänna motofferten på 27 500 (inkl. moms) istället för den 

tidigare offerten på 15 000 kr (inkl. moms) i syfte för en förlängd mer omfattande 

underhållsplan som sträcker sig över 30 år.  

Förtydligande: Detta beslut överskrider beslutet som fattades i punkt ”4.1 Fastighetsbesiktningsman”  

i styrelseprotokollet från 8 januari 2020.   

4.2 Fönster och dörrar  

Styrelsen väljer att bordlägga denna fråga på grund av beslutet som fattats i den  

tidigare punkten “4.1 Underhållsplan”.  

Styrelsen kommer att återuppta frågan så fort det finns möjlighet att behandla den. 

4.3 Nya bord och stolar 

Nya bord och stolar har köpts in till Bygget via Martin Blomquist. 

4.4 Uppföljning insynsskydd 

Eira Mendoza redogör för ämnet.  

Punkten bordläggs till nästa möte i väntan på information om kostnader för inköp och 

monterande av insiktskyddet. 

 

5. ”Utan avdelning”-kontakt 
Styrelsen har fått en förfrågan att se över mailkontakten med medlemmar som inte är på avdelning 

eller med i “ledarmailen”. 

Anton Westerlund uppdras kontakta Jonas Brunemalm för att kontrollera om  

maillistan “utanavdelning@alvsjoscout.se” finns och vilka som är med i denna.  

 

6. Uppföljning miljöprofil på kåren 
Ingen uppdatering har kommit in till styrelsen.  

Eira Mendoza uppdras kontakta Douglas Sandberg till nästa möte för att få en uppdatering hur 

arbetet går. 

  



7. Våravslutning 2020 
Jacob Gustafsson redogör för ämnet. 

Stugan för avslutningen är nu bokad. Våravslutningen kommer att vara vid Flatenstugan likt 2019. 

I nuläget är det oklart hur spårarna kommer att gå tillväga gällande avslutningen i år men det har 

kommit in önskemål om lite mer anpassade aktiviteter för spårarna till nästa år.   

 

8. Övriga frågor 

8.1 Kursbidrag för scoutinriktad första-hjälpen utbildning 

Robert Pettersson redogör för ämnet.  

Styrelsen har tagit del av ett mail från Erik Bexelius där han söker bidrag till att gå en 

första hjälpen kurs som Birka scoutdistrikt arrangerar.  
Styrelsen anser att initiativet är vällovligt och kommer komma kåren till nytta.  

Styrelsen beslutar att ge Erik Bexelius 1500 kr (kursens halva kostnad) för kursen  

”Första hjälp på hajk och läger” arrangerad av Birka scoutdistrikt.    

8.2 Kursavgifter och Policydokument  

Robert Pettersson redogör för ämnet via det mail från Erik Bexelius som styrelsen tagit del 

av innan mötet. 

Erik Bexelius har erbjudit sig att förbereda arbetet med justering av policyn för 

utbildnings och kursavgifter. 

Styrelsen tar tacksamt emot hjälp från Erik Bexelius att uppdatera policydokumenten. 

Anton Westerlund stöttar gärna i arbetet. 

  



8.3 Frågor till styrelsen från Dagoberten 2020 

8.3.1 Styrelseprotokoll 

Styrelsen har tagit del av ett förslag gällande en maillista ämnad för utskick av 

styrelseprotokoll. 
Styrelsen uppdrar samtliga styrelsemedlemmar att kontakta de avdelningar 

som man ansvarar för om samtliga styrelsemötesdatum och att protokollen 

kommer upp på hemsidan senast en vecka efter respektive datum.   

8.3.2 Dagordning 

Styrelsen har tagit del av ett förslag gällande tydligare dagordningar.  

Styrelsen uppdrar samtliga styrelsemedlemmar att försöka skriva ihop en liten 

sammanfattning till sina punkter så att de kan ingå i dagordningen. 

8.3.3 Stegring mellan grenarna 

Styrelsen har tagit del av en fråga gällande om det behövs en stegring mellan 

grenarna i form av kunskapsplan.  

Motiveringen till förslaget är att det skulle behövas en typ av röd tråd i 

verksamheten för att hoppet mellan grenarna kanske inte ska bli för stora. 

En lösning från styrelsen är en form av lathund för vad man vill uppnå per 

gren. Denna skulle vara baserad på verksamhetsmål för ledarna och inte i 

form av kunskapskrav för scouterna.  

Detta skulle i så fall tas fram av ledarrepresentanter som sträcker sig  

över alla grenar. 

Frågan är planerad att tas upp på nästkommande ledarmöte för att bygga upp 

en start på en arbetsgrupp. 

8.3.4 Info om bidrag 

Styrelsen har tagit del av en fråga gällande information om bidrag för scouter 

med ekonomiska problem.  

Styrelsen hänvisar till att om man behöver ekonomisk hjälp för 

scoutaktiviteter så kan man vända sig direkt till styrelsen.  

8.3.5 Bytesmarknad för scoutskjortor 

Styrelsen har tagit del av ett förslag gällande en bytesmarknad för 

scoutskjortor inom kåren.  

Styrelsen föreslår att en sådan skulle kunna hållas i samband med 

julmarknaden. 

  



9. Beslut tagna av styrelsen 

9.1 Beslut om godkännande av motoffert för underhållsplan på Bygget 

Styrelsen beslutar att godkänna motofferten på 27 500 (inkl. moms) istället för den 

tidigare offerten på 15 000 kr (inkl. moms) i syfte för en förlängd mer omfattande 

underhållsplan som sträcker sig över 30 år.  
 

Förtydligande: Detta beslut överskrider beslutet som fattades i punkt ”4.1 Fastighetsbesiktningsman”  

i styrelseprotokollet från 8 januari 2020.   

 

9.2 Beslut om kursbidrag för scoutinriktad första-hjälpen utbildning 

Styrelsen beslutar att bidra Erik Bexelius med 1500 kr (halva kostnaden för utbildningen)  

för utbildningen ”Första hjälp på hajk och läger” arrangerad av Birka scoutdistrikt.    

 

10. Nästa Styrelsemöte  
Nästa styrelsemöte kommer att vara 2 mars 2020 kl.19.00–21.00 i scoutlokalen Bygget. 

 

     

11. Mötet avslutas 
Robert Pettersson avslutar mötet. 

 

  
 

 

 

 

________________________________  ________________________________  

Robert Pettersson, justerare     Ester Hagberg Kuylenstierna, justerare 

  

 

 

 

 

 

  

________________________________ 

Gustaf Holmqvist, sekreterare 

 


