
Protokoll kårstyrelsemöte 5:e April 
 
Närvarande ledamöter:  
Anton Westerlund Cecilia Kellberg  
Jacob Gustafsson  Ester Hagberg Kuylenstierna 
Holger Arthur  Eira Mendoza  
 
Dagordning:  

  Mötet öppnas 

  Uppföljning av verksamheten 

  Ekonomi 

  Bygget 

 COVID-19 situationen 

 Täckning av avdelningarnas Stughyror 

  Uppföljning ”utan avdelning”- kontakt 

  Uppföljning miljöprofil på kåren 

  Övriga frågor 

  Nästa styrelsemöte 

  Mötet avslutas 

 

1. Mötet öppnas 

1.1. Val av ordförande 

Styrelsen utser Jacob Gustafsson till mötets ordförande 

1.2. Val av sekreterare 

Styrelsen utser Eira Mendoza till mötets sekreterare 

1.3. Val av justerare 

Styrelsen utser Jacob Gustafsson och Anton Westerlund till justerare av mötets protokoll 

1.4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns av styrelsen 

2. Uppföljning av verksamheten 

Styrelsen följer upp verksamheten via de rapporter som kommit in från kårens avdelningar 

2.1. Rapportering per gren 

2.1.1.  Spårare 

Saknar svar från spårarna  

2.1.2.  Upptäckare 

Valarna har mycket bra uppslutning och har alla sina möten utomhus 

 Grenen har i övrigt inget speciellt att rapportera mer än att det flyter på bra. 

2.1.3.  Utmanare 

Samtliga utmanarlag har börjat med möten utomhus och har testat att hålla digitala 

möten 

2.1.4.  Familjescouting 

Saknar svar från grenen 



2.2. Byggetgruppen 

Besiktning av bygget sker i april. Därefter förväntas det komma en prioriteringsordning på 

renovering av bygget.  

 

3. Ekonomi 

Anton Westerlund redogör för ämnet. 

Vi ligger i fas med bokföring. Allt ser bra ut och går som det ska.  

 

4. Bygget 

 

4.1. Uppföljning insynsskydd 

Tidigare punkt om foliering av fönstren i Storan stryks då det tillkommit gardiner i lokalen 

som fyller samma funktion. 

 

5. COVID-19 situationen 

 

5.1. Avdelningsmöten 

Styrelsen kommer ut med riktlinjer om hur alla avdelningar ska tänka i frågan, Eira Mendoza 

skickar ut mail angående detta till alla avdelningar. 

Styrelsen går efter de riktlinjer Scouterna och myndigheter gått ut med. 

 

5.2. Våravslutning 2020 

Våravslutningen i dess normala bemärkelse är inställd.  

 

Styrelsen beslutar att ställa in våravslutningen och delegera det till den enskilda avdelningen 

som i mån och tycke och ork får anordna avslutning i förhållning till Scouternas och 

myndigheters rekommendationer. 

 

5.3. Sommarläger 

Styrelsen avvaktar och rekommenderar att följa lägerledningarnas direktiv. Skulle läger till 

sommaren ställas in anser styrelsen det ej lämpligt att resa bort p.g.a. folkhälsomyndighetens 

rekommendation om att inte resa och maxgränsen på att vara 50 personer i grupp. 

Rekommenderar scouting på hemmaplan. 

 

6. Täckning av avdelningarnas stughyror 

Kåren har en budgeterad summa avseende detta. Beslutet taget under kårstämman hösten 2019. 

Avdelningarna som vill ha hjälp med stughyra får som beslutet säger kontakta styrelsen och 

ansöka om bidraget. Styrelsen fortsätter diskussionen om hur pengarna skall delas ut när vi vet 

vilka som ansökt. 

 

7. Uppföljning ”utan avdelning” -kontakt 

Anton Westerlund ser över och återkommer vid nästa styrelsemöte den 3:e Maj. 

 

8. Uppföljning miljöprofil på kåren 

Styrelsen följer upp arbetet med miljöprofilen på kåren som arbetsgruppen ledd av Douglas 

Sandberg jobbar med. Miljögruppen fortsätter leta efter medlemmar. Förslag på att försöka få in 

miljötänket mer på avdelning uppkommer. 

 

9. Övriga frågor  

 

9.1. Nya ledare 

Förslag om att ta upp processen att kontakta personer som kan tänka sig att komma tillbaka 

och bli ledare i kåren. Jacob Gustafsson kontaktar Karl Stavaeus som tidigare varit ansvarig 

för denna punkt för lägga fram förslaget om att fråga Mats Wiberg om att ta över denna roll. 

Jacob Gustafsson skickar ut mail till avdelningarna om hur deras ledarsituation ser ut. 



 

10. Beslut tagna av styrelsen  

10.1. Beslut om att ställa in våravslutningen 

Styrelsen beslutar att ställa in våravslutningen och delegera det till den enskilda 

avdelningen som i mån av tycke och ork får anordna avslutning i förhållning till 

scouternas och myndigheternas rekommendationer. 

 

11. Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte kommer att vara 3:e Maj 2020 kl. 19.00-21.00 i kårens scoutlokal bygget. 

 

12. Mötet avslutas 

Jacob Gustafsson avslutar mötet 

 

 

 

 

 

 

 

 


