
 

 

Protokoll Kårstyrelsemöte 7 juni 2020 

Närvarande ledamöter: 

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 

 Uppföljning miljöprofil på kåren 

 Uppföljning av ”Trygga Möten”-arbetet 

 Kårstämman 2020 

 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 Gustaf Holmqvist till mötets sekreterare. 

1.3 Val av justerare 

Styrelsen utser Jacob Gustafsson 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 

Baggarna önskar att få inleda HT20 med en mindre grupp scouter på max 20 

scouter och sedan eventuellt ta in några till under terminen.  

Styrelsen för en diskussion om hur man ska lösa situationen och om det finns 

alternativa lösningar för att ledarna ska känna sig bekväma trots en större 

grupp. Styrelsens förslag är att föra en diskussion mellan kårens 

medlemsregistrerare Kim Lindskog och Baggarnas avdelning för att se hur 

önskemålet ska uppfyllas.  

Styrelsen uppdrar Jacob Gustafsson att kontakta berörda och påbörja 

diskussionen.  

2.1.2 Upptäckare  

Michaela Wallin är en stor del av Sälarnas ledarlag och hon planerar att lämna 

avdelningen efter kommande år. Sälarna önskar att en eller två unga ledare 

hjälper till på avdelningen under HT20-VT21.  

En diskussion förs om rekryteringen av unga ledare ska föras. Styrelsen 

kommer att satsa på att se över detta under nästa år men ämnet bordläggs tills 

vidare.  

2.1.3 Äventyrare 

Äventyrargrenen planerar ett sommarläger som ska hållas på Ingarö.  

Sommarlägrets tema är ”Alternativ”. 

2.1.4 Utmanare 

Utmanargrenen har haft en hajk till Gömmaren och en avslutning på 

Herrängens gård. 

Utmanarlaget Carpet Diem planerar att båtluffa i Stockholms skärgård under 

sommaren. 

2.1.5 Familjescouting 

Myrorna har haft årets sista möte idag (7 juni). Mötet hade ett pirat-tema.  

2.2 Byggetgruppen 

Byggetgrupper rapporterar att brandronder genomförs varje månad.  

Övriga rapproter från Byggetgruppen nämns under punkten 4. Bygget. 

  



3. Ekonomi 
Anton Westerlund redogör för ämnet.  

Ett arbete med att förse kårens materiellare Martin Blomquist med ett betalkort har påbörjats.  

Syftet är för att Martin ska slippa lägga ut pengar vid inköp av materiel och utrustning.  

En diskussion förs om ett ämne som nämnts under ett tidigare möte gällande grengemensamma 

bankkonton istället för avdelningsspecifika sådana.  

Frågan bordläggs tills vidare. 

 

4. Bygget 

4.1 Uppföljning besiktning av Bygget 

Jonas Brunemalm redogör för ämnet. 

Av besiktningen och den framtagna underhållsplanen framgår att Byggets fasad och 

fönster behöver bytas. Estimerad kostnad för underhållsplanen är 1,5 miljoner svenska 

kronor (inflation inte inräknad).  

 

Gällande fasaden är det möjligt att renovera fasaden med att skrapa färgen, byta brädor 

som behövs bytas och måla om. Det finns dock en osäkerhet med hur mycket av fasaden 

som behövs bytas och vad kostnaden kan landa på. Fasaden har inte bytts sedan huset 

byggdes 1931. 

 

Underhållsplanen föreslog att en OVK (obligatorisk ventilations kontroll) borde genomföras och 

därefter fortsätta att genomföras var sjätte år. Det finns dock en chans att Bygget faller in 

under ett undantag från det myndighetskrav som finns.  

 

Det i underhållsplanen som är kritiskt är fönsterbytet (med bytet av dörrar på Byggets kortsidor till 

säkerhetsdörrar), som styrelsen från året 2018-2019 påbörjade arbetet med, samt fasadbytet.  

 

Styrelsen beslutar att dela upp den kritiska upprustningen av Bygget i tre olika byten vid 

tre olika tidpunkter.  

1. Byggets fönster (detta exkluderar nyligen bytta fönster och vindens runda fönster) i samband med 

bytet av dörrarna på Byggets kortsidor till säkerhetsdörrar. 

2. Byggets vindsfönster.  

3. Byggets fasad. 

 

Styrelsen beslutar att genomföra ett fullständigt byte av Byggets fasad.  

Styrelsen uppdrar Byggetgruppen att ta in offerter för detta byte.  

 

Styrelsen beslutar att genomföra bytet av Byggets fönster och dörrar via företaget 

”Elitfönster”. Beslutet gäller endast förutsatt att en nyintagen offert från företaget inte 

skulle överskrida en ökning med 10% från den tidigare offert som styrelsen tagit del av 

april 2019 (Offertpris 380 000 sek exklusive moms).  

4.2 Uppföljning städningen i Bygget 

Då inga uthyrningar av Bygget görs för tillfället så väljer styrelsen att avsluta den 

schemalagda firmastädningen omgående.  

Styrelsen uppdrar Jonas Brunemalm att ta kontakt med Clean help Stockholm AB för att 

avsluta städningen av Bygget för terminen.  

 



5. Uppföljning miljöprofil på kåren 
Styrelsen har inte tagit del av någon rapport från Douglas Sandberg till dagens möte. 

6. Uppföljning av ”Trygga Möten”-arbetet 
Jacob Gustafsson har renskrivit de planer gällande hur man ska se till att alla kårens ledare går den 

obligatoriska kursen ”Trygga Möten”.  
(Se protokollet från styrelsemötet 3 maj 2020 för er information om vad planerna och tankarna består av)  

Ingen lösning finns för tillfället för hur föräldrar som följer med på sommarläger ska kunna gå 

kursen utan tillgång till Scoutnet. 

Rebecka Algotson föreslår att undersöka om det finns möjlighet att använda sig av scouternas 

Scoutnet-konto för den medföljande förälderns del.  

Jacob Gustafsson, tillsammans med Lovisa Engwall, kommer att kontrollera om en sådan 

möjlighet finns. 

7. Kårstämman 2020 
Styrelsen går igenom förberedelserna inför Älvsjö scoutkårs kårstämma 2020. 

7.1 Verksamhetsberättelsen 

Gustaf Holmqvist redogör för ämnet.  

Verksamhetsberättelsen 2019-2020 och dess olika delar delas upp mellan styrelsens 

medlemmar med två undantag: 

Styrelsen uppdrar Martin Blomquist att skriva punkt ”1.2.2 Materiel”  

i verksamhetsberättelsen 2019-2020. 

Styrelsen uppdrar Byggetgruppen att skriva punkt ”1.2.3 Scoutlokalen Bygget”  

i verksamhetsberättelsen 2019-2020. 

7.2 Propositioner 

7.2.1 Stadgeändring som ska godkännas 

Gustaf Holmqvist redogör för ämnet.  

Styrelsen uppdrar Gustaf Holmqvist att skicka in den planerade 

stadgeändringen om att ändra sista meningen i 21§ Stadgeändring i Älvsjö 

scoutkårs stadgar till Scouternas styrelse för ett godkännande innan 

Kårstämman 2020.  

7.3 Genomförande 

Älvsjö scoutkårs kårstämma 2020 kommer att hållas den 4 oktober 2020. 

Styrelsen kommer att ha i åtanke hur man ska förhålla sig till den rådande  

COVID-19 situationen. Om en ändring skulle behövas göras beror på hur situationen ser 

ut närmare i tiden för Kårstämman 2020, styrelsen väljer därmed att bordlägga frågan tills 

vidare. 

  



8.  Övriga frågor 

8.1 Scouternas Natt 2020 alternativ 

Scouternas Natt 2020 har blivit inställd på grund av den rådande COVID-19 situationen.  

TOIS har uppmanat Stockholms scoutdistrikts scoutkårer att hålla ett kårmästerskap under 

samma datum istället. 

Gustaf Holmqvist meddelar att han planerar vara tävlingsledning för Älvsjö scoutkårs 

kårmästerskap med det planerade datumet 11 oktober.    

8.2 Ledarnas lägerkostnad 

En fråga om att betala ledaravgiften för Sälaranas ledarlag till upptäckarnas sommarläger 

2020. 

Styrelsen beslutar att inte betala Sälarnas ledaravgifter för deras sommarläger 2020. 

Styrelsen föreslår att Sälarnas ledarlag tar pengarna direkt ur lägerkassan eller ansöker om 

pengar via Älvsjö scoutkårs kårstämma 2020 genom att skicka in en motion.   

8.3 Utmanarledare HT20 +1 

De nya utmanarledarna för HT20 meddelar att de har hittat ytterligare en ledare till sitt 

ledarlag. 

8.4 COVID-19   

8.4.1 Diskning 

En fråga om hur diskning ska genomföras under ett sommarläger har kommit 

in till styrelsen. 

Styrelsen uppdrar Anton Westerlund att skriva ihop och skicka ut information 

om hur man ska diska till kårens avdelningar.  

8.4.2 Örontermometer 

Styrelsen beslutar att kåren köper av de två örontermometrar som köpts in till 

spårarnas och upptäckarnas sommarläger för deras respektive inköpspris. 

Detta görs för att kårens samtliga avdelningar ska ha tillgång till dem.  

8.4.3 Holgers blankett 

Styrelsen väljer att stå bakom Holger Arthurs skrivna blankett för 

symptomkontroll före ett sommarläger.     

  



9. Beslut fattade av styrelsen 

9.1 Beslut om uppdelning av Byggets upprustning 

Styrelsen beslutar att dela upp den kritiska upprustningen av Bygget i tre olika byten vid 

tre olika tidpunkter.  

1. Byggets fönster (detta exkluderar nyligen bytta fönster och vindens runda fönster) i samband med 

bytet av dörrarna på Byggets kortsidor till säkerhetsdörrar. 

2. Byggets vindsfönster.  

3. Byggets fasad. 

9.2 Beslut om bytet av Byggets fasad 

Styrelsen beslutar att genomföra ett fullständigt byte av Byggets fasad.  

Styrelsen uppdrar Byggetgruppen att ta in offerter för detta byte.  

9.3 Beslut om genomförandet av Byggets fönsterbyte 

Styrelsen beslutar att genomföra bytet av Byggets fönster och dörrar via företaget 

”Elitfönster”. Beslutet gäller endast förutsatt att en nyintagen offert från företaget inte 

skulle överskrida en ökning med 10% från den tidigare offert som styrelsen tagit del av 

april 2019 (Offertpris 380 000 sek exklusive moms).  

 

9.4 Beslut om Sälarnas ledarkostnad för upptäckarnas sommarläger 2020 

Styrelsen beslutar att inte betala Sälarnas ledaravgifter för deras sommarläger 

2020. 

Styrelsen föreslår att ta pengarna direkt ur lägerkassan eller ansöker om pengar via 

Älvsjö scoutkårs kårstämma 2020 genom att skicka in en motion.   

10.   Nästa Styrelsemöte  
  Nästa styrelsemöte kommer att vara 6 september 2020 kl.19.00–21.00 i scoutlokalen Bygget. 

11.  Mötet avslutas 
  Jacob Gustafsson avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Jacob Gustafsson, justerare  Ester Hagberg Kuylenstierna , justerare 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Gustaf Holmqvist, sekreterare 

 

 

 



 

  


