
 

 

Protokoll Kårstyrelsemöte 6 september 2020 

Närvarande ledamöter: 

Robert Pettersson Jacob Gustafsson Cecilia Kellberg 

Rebecka Algotson Ester Hagberg Kuylenstierna  

 

Dagordning 
 Mötet öppnas 

 Uppföljning av verksamheten 

 Ekonomi 

 Bygget 

 Ny AL på Sälarna 

 Utmanarledare 2020 

 Ansökningar om bidrag 

 Uppföljning våravslutning 2020 

 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 Rebecka Algotson till mötets sekreterare. 

1.3 Val av justerare 

Styrelsen utser Robert Pettersson 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 

Ingen närvarande att rapportera. 

2.1.2 Upptäckare  

Ingen närvarande att rapportera. 

2.1.3 Äventyrare 

Äventyraravdelningarna har startat upp verksamheten. Det är nya ledare och 

en ny AL på marklöparna. Kråkfåglarna har en ny AL. 

2.1.4 Utmanare 

Utmanarna hade uppstart under helgen 4-6 september och har ett nytt 

utmanarlag med namnet Matterhorn.  

2.1.5 Familjescouting 

Familjescoutingen har startat upp och har haft möte under söndagen 6 

september 

2.2 Byggetgruppen 

Ingen närvarande att rapportera. 

3. Ekonomi 
Kårens budget ser bra ut. Trots potentiella minskade inkomster då julmarknaden ställer om ser 

styrelsen positivt på att vi kommer klara det kommande året. Inga höjda avgifter verkar 

nödvändiga, dock så kan avdelningarnas bidrag komma att sänkas från 2500kr till 2000kr. 

 

4. Bygget 

4.1 Uppföljning av nya fönster och dörrar 

Styrelsen bordlägger punkten till kommande möte då inte mycket nytt har skett under sommaren.  

5. Uppföljning miljöprofil på kåren 
Styrelsen bordlägger frågan till nästkommande styrelsemöte 

 

6. Kårmästerskap 2020  
Rebecka redogör för ämnet. Arbetet är igång och tävlingen är 10/10.  

 

7. Mål och visions-dokumentet 
Robert, Jacob och Anton uppdras att ta fram ett mål och visionsdokument till nästa möte.  

 

8. Julmarknad 2020 
Robert redogör för vad som sades under julmarknadsmötet 30/8. Julmarknadsgruppen ska ta fram 

mer detaljerade alternativ till marknaden.  



 

Budgeten för kåren kommer behöva anpassas efter förlorade inkomster.   

 

9.  Kårstämman 2020 
Stadgeändring jobbas på. Skickat till Scouterna.  

Robert uppdras att kolla upp stadgeändringen från 2019 angående familjescouting. 

Robert uppdras att kolla upp Scouternas röstningssystem för demokratijamboree.  

Anton uppdras att finna en teknisk lösning för den kommande stämman.  

Styrelsen beslutar att köpa in en konferenspuck för max 2000kr till ledarmöten och stämman.  

Rebecka uppdras att skicka ut mail till ledare att styrelsen vill ha in motioner som ska behandlas 

av styrelsen senast 18.00 17/9.  

 

10.  Övriga frågor 

10.1 Julavslutning 

Styrelsen avser att genomföra en avslutning i någon form. Förslagsvis genomförs den 

med fackeltåg till Gamla IP och avdelningarna avslutar själva på plats.  

10.2 Ny Äventyraravdelning 

Rebecka redogör för ämnet.  

Robert uppdras att kolla intresse hos ledare.  

10.3 Incident på sommarläger 

Robert redogör för ämnet.  

Robert uppdras att lyfta diskussionen på kommande ledarmöte.  

 

11. Beslut fattade 
Styrelsen beslutar att köpa in en konferenspuck för max 2000kr 

12. Nästa Styrelsemöte  
Nästa styrelsemöte kommer att vara 17/9 2020 kl.19.00–21.00 i kårens scoutlokal Bygget. 

       

13. Mötet avslutas 
Robert Pettersson avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Robert Pettersson, justerare   Ester Hagberg Kuylenstierna, justerare 



 

 

___________________________ 

Rebecka Algotson, sekreterar



 


