
 

 

Protokoll extrainsatt Kårstyrelsemöte 19 november 2020 

Närvarande ledamöter: 

Gustaf Holmqvist Rebecka Algotson Robert Pettersson  

Eira Mendoza  Cecilia Kellberg 

 

Dagordning 
 Mötet öppnas 

 Kårens förhållning till COVID-19 situationen 

 Mötet avslutas 

 

1. Mötet öppnas 
Robert Pettersson öppnar mötet. 

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 Rebecka Algotson till justerare av mötets protokoll. 

  



2. Kårens förhållning till COVID-19 situationen 
Styrelsen disskuterar hur kåren ska förhålla sig till de striktare restriktionerna som utfärdades av 

Folkhälsomyndigheten den 16 november 2020. De striktare restriktionerna har inte en direkt 

påverkan på scoutverksamheten i allmänhet men för att säkerställa kårens samtliga medlemmars 

säkerhet har styrelsen beslutat följande: 

Styrelsen beslutar att ställa in kårens resterande fysiska möten för HT2020.  

Undantaget för beslutet är avdelningar som fortfarande har något att slutföra inför den alternativa 

Julmarknaden 2020. I detta fall är det krav på följande: 

 Hela mötet ska hållas utomhus 

 Mötet ska genomföras patrullvis 

 Det ska vara ett extra stort avstånd mellan patrullerna (minst 5m)  

Styrelsen uppmuntrar till att avdelningarna fortsätter verksamheten på distans fram till ordinarie 

terminsavslut. Detta kan till exempel göras digitalt eller i en hemuppgiftsform.  

Styrelsen uppdrar Rebecka Algotson att maila ut styrelsens beslut till kårens ledare. 

3. Beslut tagna av styrelsen 

3.1 . Beslut om att ställa in terminens resterande möten 

Styrelsen beslutar att ställa in kårens resterande fysiska möten för HT2020.  

Undantaget för beslutet är avdelningar som fortfarande har något att slutföra inför den 

alternativa Julmarknaden 2020. I detta fall är det krav på följande: 

 Hela mötet ska hållas utomhus 

 Mötet ska genomföras patrullvis 

 Det ska vara ett extra stort avstånd mellan patrullerna (minst 5m)  

 

4. Mötet avslutas 
Robert Pettersson avslutar mötet. 

 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Robert Pettersson, ordförande  Rebecka Algotson, justerare 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Gustaf Holmqvist, sekreterare 

 

 

  


