
 

 

Protokoll Kårstyrelsemöte 3 november 2020 
 

Närvarande Ledamöter: 

Rebecka Algotson Gustaf Holmqvist Robert Pettersson 

Cecilia Kellberg Lina Molin  Holger Arthur  

Anton Westerlund (från punkt ”2.4 Radiokommunikation”) 
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1. Mötet öppnas 

1.1 Val av ordförand 

Styrelsen utser Rebecka Algotson till mötets ordförande. 

1.2 Val av sekreterare  

Styrelsen utser Gustaf Holmqvist till mötets sekreterare. 

1.3 Val av justerare 

Styrelsen utser Rebecka Algotson och Cecilia Kellberg till justerare av mötets protokoll. 

1.4 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns av styrelsen med några små justeringar.  



2. Status på uppdrag som är ålagda styrelsen 

2.1 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020-2021 

Styrelsen uppdrar Rebecka Algotson och Gustaf Holmqvist att uppdatera 

Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020-2021 med punkterna som togs upp på 

Kårstämman 2020 samt ge dessa datum i hemsidans kalendarium.   

2.2 Förbättring av kommunikation med kårens medlemmar vid kallelser 

Styrelsen uppdrar Robert Pettersson att se över hur kommunikationen med kårens 

medlemmar kan förbättras inför Kårstämman 2021. 

Styrelsen uppdrar Robert Pettersson att tillsammans med Kim Lindskog försöka ta ut en 

uppdaterad mail-lista till alla kårens medlemmar. 

2.3 Uppdatera kårens mål och visions-dokument 

Styrelsen uppdrar Robert Pettersson och Anton Westerlund att fortsätta arbeta med 

uppdateringen av kårens mål och visions-dokument. 

2.4 Radiokommunikation 

I ett beslut från Kårstämman 2020 gällande en motion om radiokommunikation, uppdrogs 

styrelsen att ” genomföra en behovsanalys samt kravspecificera de tekniska detaljerna i ett 

driftsäkert radiokommunikationssystem för Älvsjö scoutkår”. 

Styrelsen uppdrar Lina Molin och Anton Westerlund att tillsammans med Max Engman 

påbörja arbetet med att göra en behovsanalys som underlag till ett eventuellt 

införskaffande av radioutrustning till kåren.  

  



3. Uppföljning av verksamheten 

3.1 Rapportering per gren 

3.1.1 Spårare 

Styrelsen har inte tagit del av något från grenen men verksamheten antas flyta 

på som vanligt.  

3.1.2 Upptäckare  

Upptäckargrenen har haft ett grengemensamt evenemang tillsammans med 

Örby scoutkår på Gamla Älvsjö IP. 

Valarna har ledarbrist men det verkar vara kontrollerbart i nuläget. 

Skaldjuren har ledarbrist vilket verkar påverka verksamheten något.  

3.1.3 Äventyrare 

Avdelningen Snapphanarnas lag HUTO-1 vann Äventyrartävlan Silverälvan i 

Älvsjö scoutkårs Kårmästerskap 2020. 

Marklöparna har haft en film-mys-övernattning i Bygget. 

Kråkfåglarna ska ha en liten utfärd i Bygget som kommer att avslutas med 

klättring vid Telefonplans klättercenter. 

Kråkfåglarna ska få två ledarassistenter till VT 2021 vilket är varmt 

välkommet. 

3.1.4 Utmanare 

Utmanarlaget Mattehorn vann Hajksjön och Kårmästaren(!) i Älvsjö 

scoutkårs Kårmästerskap 2020. 

I övrigt flyter verksamheten på. 

3.1.5 Familjescouting 

Styrelsen har inte tagit del av något från grenen men verksamheten antas flyta 

på som vanligt.   

3.2 Byggetgruppen 

Byggetgruppen verkar fortsätta med sina projekt i vanlig ordning. 

 

4. Ekonomi 
Anton Westerlund ska ha sitt första avstämningsmöte med Eva Engwall som hjälper till med 

Ekonomiarbetet. 

I övrigt finns inget speciellt att meddela. 

5. Bygget 

5.1 Fönsterbytet 

Anton Westerlund redogör för punkten. 

Den 12 januari kommer fönsterbytet att påbörjas i Bygget och bytet kommer att pågå 

under ca tre veckor. Detta förväntas att inte att påverka den normala verksamheten. 



6. Uppföljning från ledarmötet 
Rebecka Algotson redogör för punkten. 

Nästa ledarmöte kommer att vara 26 januari 2021. 

6.1 AL-ansvar 

Styrelsen har tagit emot en önskan om ett dokument med mer utförliga direktiv för vad en 

AL ska göra.   

Rebecka tar på sig att påbörja arbetet med ett komplementerande dokument till kårens 

policy om ledarskap. 

6.2 Lista över ledare 

Rebecka Algotson redogör för ämnet.  

Styrelsen har tagit emot ett förslag om att styrelsen borde föra en lista över kårens ledare i 

syfte att individen inte ska behöva hålla koll på när denne ska ha ett förtjänstmärke. 

Styrelsen anser att detta inte är något som kan göras på ett effektivt sätt eller är värt den 

tid som behövs läggas ned på att hålla koll på varje individs tid som ledare eller annan 

kårfunktionär. 

 

7. Ny Äventyrar-avdelning 
Det finns ett intresse från en grupp om att påbörja en ny Äventyrar-avdelning.  

Styrelsen ställer sig positivt till engagemanget.  

 

8. Kårens evenemang 

8.1 Alternativ julmarknad 2020 

Arbetet med den alternativa julmarknaden 2020 är igång.  

Julmarknaden 2020 kommer att ske via en onlineshop som använder sig av  

iZettles E-handelsplattform.  

8.2 Alternativ julavslutning 2020 

Rebecka Algotson redogör för ämnet. 

Planen är att ett fackeltåg mellan en central startpunkt och öppen plats som slutpunkt. 

Därefter ges ett par korta ord från Kårordföranden och ett avslut på avdelningsnivå. 

Rebecka Algotson och Anton Westerlund uppdras påbörja arbetet att göra en utförligare 

version av planen för den alternativa julavslutningen 2020. 

 

9. Övriga frågor 

9.1 Nominering till ungdomsstipendier 

Robert Pettersson redogör för ämnet.  

Styrelsen uppdrar Robert Pettersson att maila ut till kårens medlemmar för att få in 

nomineringar. 

  

  



10. Nästa Styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte kommer att vara Lång-KS på Scouternas rikskansli i Örnsberg 

den 6 december 2020 kl. 13.00–17.00. 

11. Mötet avslutas 
Rebecka Algotson avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________  ________________________________  

Rebecka Algotson, justerare     Cecilia Kellberg, justerare 

  

 

 

 

 

 

 

  

________________________________ 

Gustaf Holmqvist, sekreterare 

 


