
 

 

Protokoll Kårstyrelsemöte 13 december 2020 
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Rebecka Algotson Gustaf Holmqvist Robert Pettersson 

Cecilia Kellberg Lina Molin  Eira Mendoza 

Anton Westerlund  
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 Bygget 

 Info från TOIS-stormöte 

 Info från Scouternas stämma 

 Uppföljning Radiokommunikation 

 Nästa styrelsemöte 

 Mötet avslutas 

1. Mötet öppnas 

1.1 Val av ordförande 

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 Anton Westerlund till justerare av mötets protokoll.  

1.4 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen.  

 

 

 

  



2. Uppföljning av verksamheten 

2.1 Rapportering per gren 

2.1.1 Spårare 

Hedenhös verksamhet flyter på bra. Avdelningen har flyttat tiden för mötena 

till start vid kl. 18.00 vilket verkar ha fungerat bra. 

Steklarna planerar att försöka ha något digitalt möte nästa termin. 

Avdelningen tror att de kommer ha ledarbrist till HT21. 

Styrelsen har inte fått in någon info från resterande spåraravdelningarna till 

dagens möte. 

2.1.2 Upptäckare  

Styrelsen har inte fått in någon info från upptäckaravdelningarna till dagens 

möte. 

2.1.3 Äventyrare 

Kråkfåglarna och Marklöparna planerar att ha en gemensam planering till 

VT21.  

Marklöparna kommer att dela upp sitt ledarlag i två och kommer troligen 

behöva stöttning under VT21 och HT21. Uppdelningen beror på den 

planerade uppstarten av en ny äventyraravdelning.  

2.1.4 Utmanare 

SNÖ kommer att ställas in på grund av att evenemanget blir för svårt att 

genomföra på grund av COVID-19. 

Utmanarlagen som har deltagare över 15 år har inga fysiska möten i nuläget. 

I övrigt rullar grenens verksamhet på.   

2.1.5 Familjescouting 

Styrelsen har inte fått in någon info från Myrorna till dagens möte.  

2.2 Byggetgruppen 

Styrelsen har inte fått in någon info från Byggetgruppen till dagens möte.  

 

3. Ekonomi 
Anton Westerlund redogör för punkten. 

3.1 Alternativ julmarknad 2020 

Till dagens möte har inte alla kostnader inför den alternativa julmarknaden 2020 

redovisats. Det verkar som att julmarknaden ha gått väldigt bra ändå trotts den rådande 

COVID-19 situationen.  

3.1.1 iZettles E-handel 

Styrelsen har fått höra att kåren inte kommer att fortsätta med  

iZettles E-handels verktyg.  

Till dagens möte har styrelsen inte tagit del av något alternativ till iZettles 

från Byggetgruppen.  

Anton Westerlund uppdras kontakta Jonas Brunemalm för att undersöka om 

hur man tänkt att arbetet med online-shopen ska fortsätta. 



 

4. Bygget 
Fönsterbytet kommer att genomföras som planerat och påbörjas den 12 januari 2021. 

I övrigt finns inget speciellt att rapportera gällande scoutlokalen Bygget. 

 

5. Info från TOIS-stormöte 
Gustaf Holmqvist redogör för punkten. 

TOIS har inför 2021 planerat in två möjliga datum för Scouternas Dag och Scouternas Natt. 

 Socuternas Dag 2021 planeras att antingen hållas den 29 maj eller den 25 september i 

Judarskogen.  

 Scouternas Natt 2021 planeras att antingen hållas 9-10 oktober eller 25-26 september. 

I fallet att Scouternas Dag 2021 skulle infalla 25 september så finns det planer att 

eventuellt slå ihop tävlingen med Scouternas Natt 2021.  

Infon gällande om Scouternas Dag 2021 kommer att flyttas till september kommer att beslutas 

senast i mitten av maj månad. Scouter som går upp en gren under HT21 kommer att tävla 

tillsammans med sin nya gren och inte den som de hade varit i om tävlingen genomförts i maj.   

 

6. Info från scouternas stämma 
Anton Westerlund redogör för punkten.  

6.1 Utdrag från belastningsregistret 

Under stämman beslutades det om en ändring i Scouternas policydokument,  

B2 Utdrag ur belastningsregistret.  

 Policyändringen är att stycket ändras från: 

För scoutkårer finns riktlinjer för registerutdrag som kårerna rekommenderas att 

följa, som en del i att försöka förebygga att olämpliga personer är ledare inom 

scouterna. 

 

 Till: 

För scoutkårer och scoutdistrikt finns riktlinjer för registerutdrag som kårerna 

och distrikten ska följa, som en del i att försöka förebygga att olämpliga personer 

är ledare inom scouterna. 

(Ändringen som gjorts är i fetstil) 

Anton Westerlund, Rebecka Algotson och Eira Mendoza uppdras påbörja arbetet med hur 

belastningsregisters-inventeringen bland ledarna ska gå till. 

 

7. Trygga Möten 
Eira Mendoza redogör för ämnet.  

En diskussion om vilka riktlinjer som kåren ska gå efter om en situation, som Trygga Möten rör, 

skulle uppstå. 

Eira Mendoza och Cecilia Kellberg uppdras att påbörja ett arbete men att ta fram konkreta 

riktlinjer för hur Älvsjö scoutkår ska tackla en ”Trygga Möten”-situation om en sådan skulle 

uppstå.  



Eira Mendoza uppdras kontakta Lovisa Engwall (KUL) för att fråga om hon skulle kunna vara 

med i arbetet. 

 

8. Uppföljning Radiokommunikation  
Anton Westerlund redogör för ämnet.  

Styrelsen har gett Max Engman några uppgifter att jobba med men har i nuläget inte tagit del av 

något nytt. 

 

9. Nästa Styrelsemöte   
Nästa styrelsemöte kommer att vara den 4 januari 2021 kl. 19.00–21.00 via Zoom. 

 

10.  Mötet avslutas 
Rebecka Algotson avslutar mötet. 

 
 

 

 

 

________________________________  ________________________________  

Rebecka Algotson, justerare     Anton Westerlund, justerare 
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Gustaf Holmqvist, sekreterare 

 


