
 

 

Protokoll Kårstyrelsemöte 4 januari 2021 
 

Närvarande Ledamöter: 

Gustaf Holmqvist Robert Pettersson Rebecka Algotson 

Cecilia Kellberg Anton Westerlund (från punkt 3) 

Dagordning 
 Mötet öppnas 

 Uppföljning av verksamheten 

 Ekonomi 

 Bygget 

 COVID-19 och VT21 

 Uppföljning ”Utdrag från belastningsregistret” 

 Uppföljning ”Trygga Möten” 

 Uppföljning ”Radiokommunikation” 

 Övriga frågor 

 Nästa styrelsemöte 

 Mötet avslutas 

 

1. Mötet öppnas 
Mötet öppnas av Robert 

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 Robert Pettersson och Rebecka Algotson till justerare av mötets protokoll.  

1.4 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen med några justeringar.  

 

2. Uppföljning av verksamheten 
Punkten bordläggs då det inte bedrivits någon verksamhet mellan föregående och dagens möte. 

 



 
 

3. Ekonomi 
Anton Westerlund redogör för punkten.  

3.1 iZettles E-handel 

Användandet av iZettle har nu avslutats och tillsvidare kommer online-shopen att bedrivas 

via mailen shop@alvsjoscout.se. Mailadressen kommer att användas tills dess att en ny 

lösning har hittats och implementerats.  

 

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. COVID-19 och VT21  
Då det inte kommit några nya restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 

sedan föregående beslut fattades 22 november,* så avvaktar styrelsen med att fatta några nya 

beslut angående kårens egna restriktioner.  

 

6. Uppföljning ”Utdrag från belastningsregistret” 
Ett möte kommer att hållas 6 januari mellan arbetsgruppen och en representant från  

Trygga Möten för att börja bolla idéer om hur man ska fortsätta arbetet. 

 

7. Uppföljning ”Trygga Möten” 
Inget finns att rapportera till dagens möte. 

 

8. Uppföljning ”Radiokommunikation”  
Inget finns att rapportera till dagens möte. 

 

9. Övriga frågor  

9.1 Utmanarledare 

Rebecka Algotson uppdras att skicka ut ett intressemail till kårens ledare för att få in 

potentiella utmanarledarkandidater till det nya utmanarlaget som startas HT21. 

  



 

 

10.  Nästa Styrelsemöte   
Nästa styrelsemöte kommer att vara den 7 februari 2021 kl. 19.00–21.00 via Zoom. 

 

11.  Mötet avslutas 
Robert Pettersson avslutar mötet. 

 
 

 

 

 

________________________________  ________________________________  

Robert Pettersson, justerare  Rebecka Algotson, justerare    

  

 

 

 

 

 

 

  

________________________________ 

Gustaf Holmqvist, sekreterare 

 


