
Ledarmöte 22/11 Covid-19 
Deltagare: 
Robert P - Styrelse 
Rebecka A - Styrelse/Kråkfåglarna 
Anton W- Styrelse 
Cecilia Kellberg, - Styrelsen 
Holger Arthur - Styrelsen/Valarna 
Max E - Snapphanarna/Julmarknad/Byggetgruppen 
Marie Holmqvist - Hedenhös  
Tomas Olsson - Stimmet,  
Signe Wernberg - Steklarna,  
Cecilia Carlstedt - Marklöparna,  
Helena Almer - Kråkfåglarna,  
Inger Ridderstolpe - Skaldjuren   
Kim Lindskog - Steklarna 
Erik Bexelius - Snapphanarna  
Brune - Myrorna/Julmarknad 
Torbjörn Bardh - Grodorna 
Thomas Bergman - Hedenhös 
Åsa Carlberg Broman - Grodorna 
Patrik Sahlin - Marklöparna 
Lukas Castan - Matterhorn/Byggetgruppen/Julmarknadsgruppen 
Mimmi Magnusson - Stimmet 
Christian Gräf - Sälarna 
  
1.Mötet öppnas 
  
2.Val av mötesordförande 
Robert Pettersson 
  
3.Val av mötessekreterare 
Rebecka Algotson 
  
4. Vad säger FHM/Regeringen 
8 personer allmänna sammankomster- 
barn yngre än 2005 undantagna 
-vi kan ha verksamhet för barn födda senare än 05. 
- Kommunen stängs gym och simhallar, men undantas ungdomar. 
- pressträff 16/11 säger att normerande ska vara 8 pers/grupp. 
- Älvsjö AIK, kulturskolan och andra föreningar i älvsjö har verksamhet igång för barn upp 
till 15 år. 
- Verksamhet igång i grannkår, men strukit utmanarnas program. 
- Diskuterar om man ska införa restriktioner för gymnasium. Smittan bland 17-19 åringar har 
ökat. 
   
5. Styrelsens beslut 
  - Problemet för oss i styrelsen är att vi måste dra stora penseldrag och ta det säkra före det 
osäkra.  
- Syftet med mötet är att få en nystart och skapa en säker verksamhet. 



  
6. Hur ska vi göra verksamheten säker? 
Max 2 ledare per avdelning samtidigt inne i Bygget 
All verksamhet bedrivs utomhus - även sova i vindskydd ute är ok. 
Inga övernattningar inomhus i dagsläget 
Handsprit tillgängligt vid alla entréer- saknas handsprit är det bara att köpa och ge Anton W 
kvitto. 
Eftersträva att hålla 2 meters avstånd, prioriterat hos vuxna, dvs inga rop och eldnings 
tävlingar 
Dela inte bestick eller vattenflaskor - osv. 
Olika mötesplatser ute för avdelningarna - styrelsen uppmanar ‘dagar’ att kommunicera med 
varandra. 
Ledarmöte före terminsstart för att uppdatera läget inför vårterminen. 
  
7. Julmarknaden 
173 ordrar inne just nu. Brune, Max, Pontus och Lukas packar.  
Julmarknadsgruppen önskar veta om avdelningen inte kan producera det som har 
sålts/kommer säljas. 
  
8. Julavslutningen 
Julmarknaden är digital enligt plan 
Livesändning sker via youtube, länk kommer. 
  
9. Övriga frågor 
Byggetgruppen har röjt i bygget. Påminn varandra att hjälpa varandra att städa efter er 
verksamhet. 
Mötet önskar ett mer aktivt ledarskap från styrelsen. Diskussion om hur detta skall ske och 
styrelsen tar med sig det för att se över.  
Förslag från deltagare att styrelsen kommunicerar riktlinjer oftare, styrelsen ställer sig positiv 
till förslaget. 
Alla ledare ska ha skrivit på sensust v.48 senast v.49, man kan hitta sensus papprena i 
spårarnas ledarrum. 
Uthyrningar är ok. 
Veckostädning fortsätter, spårarstädning slutar tillsvidare 
  
Nästa ledarmöte är 12/1 2021 
11. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


