
 

 

Protokoll Kårstyrelsemöte 2 mars 2020 

Närvarande ledamöter: 

Robert Pettersson Gustaf Holmqvist Jacob Gustafsson  

Eira Mendoza  Holger Arthur  Rebecka Algotson 

Ester Hagberg Kuylenstierna  
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 Uppföljning våravslutning 2020 
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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 med några tilläggspunkter. 

  



2. Uppföljning av verksamheten 

2.1 Rapportering per gren 

2.1.1 Spårare 

Baggarna meddelar att de har problem med strukturen på avdelningen och 

skulle behöva hjälp av en erfaren ledare. 

Rebecka Algotson uppdras be Lovisa Engwall att kontakta Baggarna för 

information om utbildningar som kan hjälpa.  

Robert Pettersson uppdras kontakta Bertil Norberg för att fråga om han är 

intresserad av att börja som ledare. 

 

Grodorna har fortsatta problem med ledarbrist. Styrelsen arbetar med att få 

fram några unga ledare till avdelningen. 

2.1.2 Upptäckare  

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

2.1.3 Äventyrare 

Kråkfåglarna ska ha patrullutfärder över två helger, två ena och två andra 

helgen. 

I övrigt har grenen inget speciellt att rapportera mer än att allt flyter på bra. 

2.1.4 Utmanare 

Hazmatt har planerat att ha en utfärd. 

Utmanarledarna meddelar att de känner sig något separerade från resten av 

kåren. Frågan är om det är en kommunikationsfråga och om det beror på 

övriga kåren, utmanargrenen i sig, hela kåren eller ingen. 

 

Det kommer att bli en utbildning i form av en workshop med fokus på unga 

ledare. Styrelsen uppmanar både utmanare och ledare att gå denna utbildning.  

Jacob Gustafsson uppdras kontakta utmanargrenen på nästkommande 

grenmöte och uppmana att så många som möjligt deltar. 

2.1.5 Familjescouting 

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

2.2 Byggetgruppen 

Den 28 april kommer kårens scoutlokal Bygget att besiktas.  
För mer information om besiktningen se ”4.1 Underhållsplan” i styrelseprotokollet från 3 februari 2020.  

 

3. Ekonomi 
Kårens ekonomi flyter på som den ska. Inga vidare anmärkningar finns att tillägga. 

 

 



4. Bygget 

4.1 Uppföljning underhållsplan 

Se punkt ”2.2 Byggetgruppen”. 

4.2 Insynsskydd 

Eira Mendoza redogör för ämnet.  

Med print och montering av folieringen är det ungefärliga priset 10 000kr. 

Styrelsen upplever priset som dyrt och frågan är om det är värt att investera i insynsskydd 

med tryck i nuläget.  

Nya gardiner gjorda av Kim Lindskog är uppsatta i Storan och Lillan och fyller en 

liknande funktion just nu. 

Frågan kommer att följas upp nästa möte. 

 

5. Ny AL på Sälarna 
Styrelsen beslutar att Michaela Wallin utses till ny AL för upptäckaravdelningen Sälarna. 

 

6. Utmanarledare 2020 
Rebecka Algotson redogör för ämnet. 

Styrelsen har tagit emot en intresseanmälan för att vara utmanarledare för det  

nya utmanarlaget som bildas HT2020. 

Styrelsen beslutar att tillsätta det ledarlag som anmält sitt intresse som utmanarledare för det  

nya utmanarlaget som bildas HT2020.  (Beslutet fattades enhälligt) 

Styrelsen föreslår att de nya utmanarledarna eventuellt tar in en extra person i ledarlaget om det 

känns att det skulle behövas.  

 

7. Ansökningar om bidrag från upplevelsefonden  

7.1 Josephine Mauritzon 

Styrelsen beslutar att bidra Jozephine Mauritzon med 1500kr på villkoret att hon 

uppfyller policykraven för bidrag från upplevelsefonden. 

Jacob Gustafsson uppdras kontakta Josephine Mauritzon.  

 

8. Uppföljning våravslutning 2020 
Jacob Gustafsson ber om hjälp med organiserandet av kårens våravslutning 2020.  

I bästa fall skulle en ledare per deltagande gren behövas för att organisera avslutningen samt en 

extra styrelsemedlem skulle uppskattas. 

Ester Hagberg Kuylenstierna och Eira Mendoza hjälper Jacob Gustafsson med organiserandet från 

styrelsehållet.  

Ämnet kommer att tas upp på nästkommande ledarmöte den 10 mars 2020. 

 

9. Uppföljning miljöprofil på kåren 
Douglas Sandberg har mailat kårens ledare för att rekrytera folk till arbetsgruppen.  

 



10.  Övriga frågor 

10.1 Krav på unga ledare 

Eira Mendoza redogör för frågan. 

Det är svårt för styrelsen att svara på frågan. Mycket bygger på  

avdelningarnas individuella krav. 

Frågan tas vidare till ledarmötet den 10 mars 2020.    

 

11.  Beslut tagna av styrelsen 

11.1 Beslut om ny AL på Sälarna 

Styrelsen beslutar att Michaela Vallin utses till ny AL för  

upptäckaravdelningen Sälarna. 

11.2 Beslut om utmanarledare för ny utmanarlaget HT2020 

Styrelsen beslutar att tillsätta det ledarlag som anmält sitt intresse som  

utmanarledare för det nya utmanarlaget som bildas HT2020.  (Beslutet fattades enhälligt) 

11.3 Beslut om bidrag från upplevelsefonden 

Styrelsen beslutar att bidra Jozephine Mauritzon med 1500kr på villkoret att hon 

uppfyller policykraven för bidrag från upplevelsefonden. 

 

12. Nästa Styrelsemöte  
Nästa styrelsemöte kommer att vara 5 april 2020 kl.19.00–21.00 i kårens scoutlokal Bygget. 

       

13. Mötet avslutas 
Robert Pettersson avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Robert Pettersson, justerare   Rebecka Algotson, justerare 

 

 

___________________________ 

Gustaf Holmqvist, sekreterare



 


