
 

 

Protokoll Kårstyrelsemöte 3 maj 2020 

Närvarande ledamöter: 

Robert Pettersson Gustaf Holmqvist Jacob Gustafsson  

Eira Mendoza  Holger Arthur  Rebecka Algotson 

Cecilia Kellberg  Anton Westerlund Ester Hagberg Kuylenstierna  

 

Dagordning 
 Mötet öppnas 

 Uppföljning av verksamheten 

 Ekonomi 

 Bygget 

 COVID-19 situationen 

 Uppföljning 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 med några tilläggspunkter. 

  



2. Uppföljning av verksamheten 

2.1 Rapportering per gren 

2.1.1 Spårare 

Grenen är fullt inställda på att hålla det planerade sommarläger som ska hållas 

med upptäckargrenen. (Mer om hur styrelsen planerar att tänka gällande sommarläger 

under COVID-19 perioden nämns i punkten 5.2 Sommarläger)  

Grodorna har och kommer att väntas ha ledarbrist till HT20. 

I övrigt verkar grenen fortfarande hålla möten som vanligt.  

2.1.2 Upptäckare  

Ett digitalt grenmöte med samtliga avdelningar representerade har hållits.  

Mötets fokus var sommarlägret som nämndes i punkten 2.1.1 Spårare.  

I övrigt verkar grenen fortfarande hålla möten som vanligt. 

2.1.3 Äventyrare 

Ett digitalt grenmöte har hållits med fokus på en grengemensam 

avslutningsutfärd för VT20. 

Det kommer att komma upp många scouter till grenen till HT20 och därför 

kommer fler ledare behövas på samtliga äventyraravdelningar 

I övrigt verkar grenen fortfarande hålla möten som vanligt. 

2.1.4 Utmanare 

Hazmatt och Utmattade har testat sig fram med hjälp av digitala möten. 

Carpet Diem och Schackmatt har försökt hålla sina möten som vanligt. 

Grenen planerar att åka ut på någon form av sommarläger. I vilken form 

verkar i nuläget inte klart. 

Schackmatt har planer om att paddla någonstans i Sverige som sitt  

tredjeårsprojekt.    

2.1.5 Familjescouting 

De två senaste mötena har ställts in på grund av olika orsaker. Avdelningen 

som grenen består av planerar dock fortfarande att fortsätta hålla möten i ett 

COVID-19 – anpassat format. 

2.2 Byggetgruppen 

Styrelsen har tagit del av en rapport från Byggetgruppen och denna har protokollförts 

under punkten 4. Bygget. 

  



3. Ekonomi 
Anton Westerlund redogör för punkten.  

Kårens bokföring har uppdaterats till april 2020.  

Kåren ligger lite under beloppet som budgeterats för planerade medlemsintäckter.  

Kåren ligger under ca 15 000 kr från beloppet som budgeterats för planerade ”övriga intäkter”. 

Styrelsen uppdrar Anton Westerlund att ta kontakt med Kim Lindskog för att kontrollera vad 

minskningen på bidragsintäckter beror på. 

Julmarknaden 2019 är nu helt klar ekonomiskt och tack vare den ligger vi fortfarande i fas med de 

planerade intäkter som budgeterats för året. 

 

4. Bygget 

4.1 Uppföljning besiktning av Bygget 

Besiktningen av Bygget genomfördes 28 april. En rapport från denna väntas komma inom 

2-3 veckor. 

4.2 Städningen i Bygget 

Bygget städas fortfarande med samma intervall som innan COVID-19 situationen. 

Styrelsen anser att beroende på om Bygget fortfarande hyrs ut eller inte så kan man dra in 

städningen från städfirman tidigare än från början planerats.  

Styrelsen uppdrar Anton Westerlund att kontakta Pär Hörnsten och Jonas Brunemalm om 

Bygget fortfarande hyrs ut och till vilken mån. 

 

5. COVID-19 situationen 
Styrelsen disskuterar hur man ska förhålla sig till COVID-19 situationen. 

5.1 Avdelningsmöten 

Styrelen väljer att behålla samma ståndpunkt likt föregående möte.  
(se punkt 5.1 Avdelningsmöten i protokollet från styrelsemötet som hålls 5 april 2020)  

5.2 Sommarläger 

Styrelsen disskuterar hur kåren ska förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer för 

COVID-19 situationen på ett eventuellt sommarläger. En stor kår som Älvsjö scoutkår 

med grenstorlekar på över 50 personer kan få det svårt att förhålla sig till riktlinjer som 

förbudet på sammankomster på över 50 personer.  

Styrelsen uppdrar Rebecka Algotson att skicka ut ett mail till kårens alla ledare om att 

styrelen vill ha in riskanalyser för samtliga planerade läger och utfärder. 

Styrelsen uppdrar Jacob Gustafsson och Robert Pettersson att fråga de stora grannkårer 

som finns i närheten om hu de planerar att gå till väga med frågan.  

5.3 Julmarknaden 2020 

Anton Westerlund redogör för frågan.  

Styrelsen väljer att bordlägga frågan. 



6. Uppföljning ”utan avdelning”-kontakt 
Anton Westerlund redogör för frågan.  

Adressen för maillistan heter utanavdelning@alvsjoscout.se.  

Styrelsen lämnar punkten öppen i och med att det inte är säkert vad det ursprungliga problemet 

beror på eller om det är löst.  

 

7. Uppföljning miljöprofil på kåren 
Eira Mendoza redogör för ämnet. 

Douglas Sandberg arbetar fortfarande med att få tag på några som är intresserade att hjälpa honom 

med punkten. Det finns ett fåtal intresserade och en arbetsgrupp kan börja ta form inom kort.  

 

8.  Övriga frågor 

8.1 Trygga Möten 

Jacob Gustafsson redogör för punkten 

Jacob Gustafsson och Lovisa Engwall har varit i kontakt med kårerna Örnsberg, 

Gustav Vasa- Bredäng (GVB) och Mälarhöjden om hur de hanterar kontrollen på vilka 

som gått eller behöver gå kursen Trygga Möten.  

Trygga Möten är förkortat som ”TM” i resten av protokollet. 

Tanken i lösa drag är att man i samband med ledarinventeringen också ha en person som 

jobbar med en inventering av TM-intyg. 

Om det skulle vara en ledare som behöver gå eller saknar ett intyg av TM så kommer 

denna att kontaktas utav en KUL(Kårutbildningsledare). Vid en situation där en ledare inte går 

kursen efter X tid efter att ha blivit tillsagd så tvångspausas ledaren av styrelsen tills denne 

har gått utbildningen.  

Inför stora läger måste alla ledare ha gått TM. En plan för hur man ska hantera föräldrar 

utan ett ScoutnetID(som är ett krav för att man ska kunna gå kursen) finns inte i nuläget men är 

något man kommer att jobba med.  

Styrelsen uppdrar Robert Pettersson att kontakta Scouterna och frågar om man kan få ut 

en förteckning på vilka av kårens medlemmar som har ett aktuellt TM-intyg. 

Jacob Gustafsson planerar att renskriva tankarna som nämnts ovan. 

8.2 DEMED 

Anton redogör för punkten. 

Kåren har fått en förfrågan från redaktören på DEMED om att skriva några rader om hur 

vår kår har vuxit så mycket som den gjort.  

Anton Westerlund uppdras fråga Jonas Brunemalm om han skulle vara intresserad av att 

skriva något. Utöver det har inte styrelsen något svar att ge. 

  

mailto:utanavdelning@alvsjoscout.se


9. Nästa Styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte kommer att vara 7 juni 2020 kl.18.00–21.00 i kårens scoutlokal Bygget. 

 

10.  Mötet avslutas 
Robert Pettersson avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Robert Pettersson, justerare  Rebecka Algotson, justerare 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Gustaf Holmqvist, sekreterare 

 

 

 

 

  


