
 

 

Protokoll extrainsatt Kårstyrelsemöte 27 maj 2020 

Närvarande ledamöter: 

Robert Pettersson Gustaf Holmqvist Jacob Gustafsson  

Eira Mendoza  Rebecka Algotson Ester Hagberg Kuylenstierna  

Cecilia Kellberg (lämnade tidigt)  Holger Arthur (lämnade tidigt)  

Anton Westerlund (kom sent) 

 

Dagordning 
 Mötet öppnas 

 Kårens förhållning till COVID-19 situationen 

 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. 

  



2. Kårens förhållning till COVID-19 situationen 
Styrelsen för en diskussion gällande vilka allmänna krav som ska uppfyllas för att ett sommarläger 

ska få genomföras inom kåren. Kraven som styrelsen har fastslagit är sammanfattade enligt de 

underrubrikerna i denna punkt.  

2.1 Återbetalningspolicy  

Styrelsen beslutar att subventionera 50 % av deltagaravgiften tillbaka om deltagaren 

skulle bli sjukt inom två veckor före planerad avresa. Detta beslut gäller fram tills att 

deltagaren har stigit på bussen.  

Personer som uppfyller ”kraven” för beslutet och vill ha pengar tillbaka ska ansöka om 

detta till deltagarens avdelning.  

Avdelningen ska i sin tur skicka en lista till Anton Westerlund.   

Beslutet gäller för sommaren 2020. 

2.2 Symptomcheck innan avresa 

Krav för att en deltagare ska få följa med på läger måste denna vara helt symptomfri minst 

två dagar före planerad avresa. Förhållningstemperaturen för feberkontroll är 37,7 ℃. 

2.3 Transport 

För transport till lägervistelsen så har styrelsen valt att använda sig av den riskbedömning 

som styrelsen tagit del av från spårargrenens planerade sommarläger.  

Denna innefattar följande: 

Gruppen ska vara uppdelad så att maximalt 50 personer är på samma buss.  

Styrelsen vill att man åker buss avdelningsvis.  

Den uppdelade gruppen ska ha olika samlingsplatser alternativt olika samlingstider för att 

minska risken för spridning.  

Vid avlämning av deltagare så var tydliga med att endast en vårdnadshavare lämnar av 

deltagaren och att denna vårdnadshavare ska lämna samlingsplatsen så fort som möjligt i 

syfte att undvika trängsel. Detta gäller även vid upphämtning av deltagaren vid hemkomst.  

Innan påstigning på bussen ska kroppstemperatur tas med örontermometer.  

En kroppstemperatur på 37,7 ℃ och uppåt resulterar till att deltagaren skickas hem. 

Innan påstigning ska också deltagaren sprita händerna med handsprit införskaffad av 

avdelningen.  

2.4 Handhygien 

Handtvätt ska ske noga och ofta.  

Krav på att handsprit tas med av avdelningen/lägergruppen och att denna  

används ordentligt. 

Krav på att pumptvål ska användas och inte en hård tvål.  

Krav på rinnande vatten. Detta innebär att vattnet ska komma från kran eller ”rinnande” 

från en dunk med vatten. En gemensam ”tvättbalja” ska inte användas. 

2.5 Gruppstorlek 

Styrelsen rekommenderar att man håller sig i grupper under 50 personer. Scouting är inte 

juridiskt bunden till 50 personers-restriktionen men agera med sunt förnuft. 



2.6 Hur man lagar mat 

Extra viktigt med noga handtvätt före matlagning.  

Storkök ska användas i största möjliga mån.  

De äldre grenarna kan laga mat inom patrullerna. 

2.7 Hur man sover 

Det får maximalt sova 4 personer, 2 personer i varje del, i ett primustält.  

Packningen kan förslagsvis vara mellan personerna för att avgränsningen ska vara 

tydligare.  

Vid ett större tält så halverar man antalet platser som tältet är gjort för. 

2.8 Hur man agerar vid uppvisning av symptom under lägervistelsen 

Krav på att ett extratält/rum/område ska ageras som karantän för personer som skulle visa 

symptom under lägervistelsen.  

Deltagaren som placerats i karantän får inte lämna denna förutom vid toalettbesök. Ingen 

ska träffa personen i karantän öga mot öga för att minska spridning. 

Var noga med att informera föräldrar att dessa ska vara beredda att hämta upp deltagaren 

på plats inom 24h ifall denne skulle visa symptom.  

 

3. Beslut tagna av styrelsen 

3.1 Beslut om återbetalningspolicy för sommarläger under COVID-19 perioden 

Styrelsen beslutar att subventionera 50 % av deltagaravgiften tillbaka om deltagaren 

skulle bli sjukt inom två veckor före planerad avresa.  

Detta beslut gäller fram tills att deltagaren har stigit på bussen.  

Personer som uppfyller ”kraven” för beslutet och vill ha pengar tillbaka ska ansöka om 

detta till deltagarens avdelning.  

Avdelningen ska i sin tur skicka en lista till Anton Westerlund.   

Beslutet gäller för sommaren 2020. 

 

4. Mötet avslutas 
Robert Pettersson avslutar mötet. 

 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Robert Pettersson, justerare  Rebecka Algotson, justerare 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Gustaf Holmqvist, sekreterare 



 

 

  


