
 

Protokoll Ledarmöte 12 januari 2021 
 

Närvarolista: 

Rebecka Algotson, Styrelsen och Kråkfåglarna 

Michaela Signorelli Wallin - Sälarna 

Inger Ridderstolpe, Skaldjuren 

Tomas Norberg, Baggarna 

Patrik Sahlin al, Marklöparna 

Lisa Karlsson, Kråkfåglarna 

Signe Winther, Kråkfåglarna 

Lovisa Engwall, Valberedning 

Anton Westerlund, Kårstyrelsen 

Mimmi Magnusson, Stimmet 

Tomas Olsson, Stimmet 

Claes Hybbinette, Marklöparna Äventyraravdelning X 

Max Engman, AL Snapphanarna, Byggetgruppen 

Thomas Bergman, Hedenhös  

Lukas Castan - AL Matterhorn (Utmanarna), Byggetgruppen 

Jonas Brunemalm och Sebastian Jansson, Myrorna 

Torbjörn Bardh, Grodorna 

Signe Wernberg, Steklarna 

Kristian Smitterberg, Valarna 

Cillen, Äventyraravdelning 

Erik Bexelius, Snapphanarna 

Anna Hansson, Björnarna 

Hanna Eriksson, Skaldjuren 

Kim Lindskog, Steklarna, Medlemsregistrerare, Bidragsombud 

Fredric Tunberg, Äventyraravdelning X Schackmatt 

Helena Amler, Kråkfåglarna 

Holger Arthur, Styrelsen och Valarna 

Karl Stavaeus, Valberedningen 

Kristin Glimtoft, Björnarna 

Thomas Bergman 

Carl-Johan Mårtenson, Valarna 

 

1. Mötet öppnas 

Rebecka A öppnar mötet. 

 

Erik B anmäler sig till att föra anteckningar under mötet. 



 
 

2. Uppföljning av verksamheten 

Inga särskilda noteringar. Verksamheten har haft paus någon månad för jul och nyår. 

 

3. Covid-19 uppföljning 

Uppföljning av hur vi hanterar Covid-19 läget i Älvsjö Scoutkår 

Styrelsen tycker att riktlinjerna som kåren beslutade innan jul fortsätter gälla, men att 

verksamheten bör pausas till den 24/1. 

Rekommendationen att inte ha barn- och ungdomsidrottens utomhus kommer från region 

Stockholm och är inte en del av FHM:s riktlinjer. Det är smittskyddsläkaren i Region 

Stockholm som kommit med denna rekommendation som gäller till och med 24/1. Offentliga 

idrottsverksamheter och träningsanläggningar, även utomhus och för ungdomar, har därmed 

stängt ner för tillfället. Det betyder att de flesta barn t ex inte har fotbollsträningar och 

liknande för tillfället. Kårstyrelsen och flertalet deltagare i mötet tycker att kåren bör följa 

samma linje för scoutverksamheten och avvakta med fysiska träffar till den 24/1. 

Flera deltagare påpekar att om vi beslutar att skjuta upp verksamhets starten bör vi inte lova 

att vi kommer att komma igång något visst datum. 

Inger R informerar om att Johan Skytteskolan delvis har börjat bedriva distansundervisning 

för att minska samlandet av skolbarn på samma plats. 

Anna H påpekar att Mälarhöjdens skola har helt öppet. 

Diskussion uppkommer om hur vi bör informera om ett uppskjutande av verksamhetsstarten. 

Hemsidan lyfts fram som en möjlighet. 

Erik B omber styrelsen att författa ett brev som kårens ledare kan bifoga i kommunikation till 

föräldrar. 

Mötet landar i att kåren bör skjuta på terminsstarten, och att styrelsen ansvarar för att 

uppdatera hemsidan och skriva ett brev som ledare kan bifoga i kommunikation till scouter 

och föräldrar. 

  



 
4. Sommarläger 2021 

Vad gör alla avdelningar till sommarlägret? 

Kim berättar att spårarna tittar på att åka på gemensamt läger till Kopparbo i Dalarna sent på 

sommaren, prel 7-10 augusti. 

Michaela SW berättar att upptäckarna inte har planerat något kring sommaren. Tomas 

berättar att detta även gäller Stimmet. 

Max E berättar att Snapphanarna planerar att åka till fjällen ca första veckan i augusti. 

Helena A meddelar att Kråkfåglarna ev. åker till Vässarö, inget bestämt men troligen eget 

läger för Kråk. 

Patrik berättar att Marklöparna inte har bestämt någon sommarplan men funderar på att 

vandra eller göra något ”äventyrligt”. 

Planen för utmanarna är att åka till Boomerang som ligger i månadsskifte juni-juli, meddelar 

Lukas C och Fredric T. 

Anton W konstaterar att kårens tält bör räcka. Max E informerar att Martin B planerar att 

köpa in ytterligare några stycken tält. 

Kim undrar var febertermometrarna finns som köptes in förra terminen. De finns hos Holger 

A, man pratar med honom om man behöver dem. 

  



 
5. Utdrag ur belastningsregistret 

Då nytt beslut gällande policyn kring utdrag ur belastningsregistret ändrades på 

Demokratijamboree pågår arbete för hur vi ska hantera det i Älvsjö Scoutkår. Anton W var 

med på digital demokratijamboree (DJ - scouternas stämma) 2020. DJ tog beslut att samtliga 

i rörelsen som har kontakt med barn ska uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Styrelsen 

avser att göra en genomgång av alla ledare i kåren där samtliga ska visa upp ett utdrag. När 

sedan nya ledare kommer in i verksamheten ska vi som kår bli tydligare att det finns två 

formella krav för att vara ledare - trygga möten och belastningsutdrag. Målet är att ha 

genomgått alla nuvarande ledare till slutet av mars.  

Jonas B undrar om man som ledare behöver visa upp utdraget med regelbundna intervaller 

eller om det räcker att göra en gång. Anton förklarar att den diskussionen finns men att inget 

sådant krav finns. 

Karl S påpekar att styrelsen bör fundera på hur man tar in utdragen, hur informationen lagras 

och vad som händer om någon vägrar att visa upp utdraget. 

Patrik S undrar vilka riktlinjer som bör finnas om någon som vill vara ledare har en 

belastning i sitt registerutdrag. Anton W berättar att styrelsen jobbar på detta. 

Karl S påpekar även att de utdragen som används endast innehåller vissa kategorier av 

belastningar.  

Max E frågar om vem som ska granska styrelsens belastningsutdrag, alltså för att förhindra 

korruption i processen. Rebecka A säger att styrelsen jobbar på detta men i första hand 

kommer genomföra en kontroll av ledare där styrelsen är granskare. 

Jonas B anser att styrelsen bör presentera en process för hur utdragen ska granskas och att 

kårens ledare sedan får diskutera förslaget. 

Holger A funderar på om Scouterna centralt kan ge riktlinjer på ovanstående. 

Karl S tycker styrelsen bör undersöka om kåren måste ändra stadgarna så att kåren har en 

informationsansvarig som har hand om denna typ av känslig information. Denna funktionär 

skulle t ex kunna utses av kårstämman. 

Anna H ber om ett förtydligande - är det ett krav att scoutkårer ska granska 

belastningsutdrag? Svaret på denna fråga är ja. 

Vidare undrar Anna H om det finns krav på genomförandedatum och om det är rimligt att 

göra detta till 31 mars, eller om det är bättre att införa rutinen långsammare så att man bättre 

kan anpassa sig till riktlinjer från Scouterna centralt. Styrelsen tar med sig denna kommentar. 

 

 

  



 
6. Skaldjurens ledarbrist 

Skaldjuren saknar ledare inför vårterminen och söker stöd av andra erfarna ledare att stötta de 

tills vidare. Hanna E menar att läget är akut. Det har varit 3 ledare som slutat och Hanna är 

mer eller mindre ensam i att planera verksamheten. Sedan finns ett gäng unga ledare samt 

vuxna ledare som kan vara med ibland men inte konstant. Inger R förtydligar att det man 

behöver är någon som är erfaren. Hanna och Inger är entusiastiska men har begränsad 

erfarenhet. I nuläget är det kris och man kan inte bedriva vettig verksamhet. 

Michaela SW kommer med idén att man kan se om någon från spårargrenen som kan tänkas 

gå till upptäckarna framöver, vill göra detta redan nu. Hon kan även kolla i sitt ledarteam 

(Sälarna) om någon, t ex hon själv, kan avvaras tillfälligt till Skaldjuren. Michaela undrar hur 

det ser ut på Valarna. Kristian S berättar att Valarna är ca 3 erfarna ledare plus en förälder 

som hjälper till. Kristian S gör sin sista termin denna vår och då kan det uppstå ett större 

behov på Valarna av nya ledare. 

Tomas O undrar vem i kårstyrelsen som samordnar detta och har kontakt med 

Skaldjursledarna. 

Rebecka menar att Skaldjuren ska ha en styrelseledamot som designerad kontaktperson, som 

bör ha haft kontakt med dem. Skaldjuren har inte haft någon sådan kontakt, och styrelsen vet 

inte vem denna kontaktperson ska vara. Styrelsen återkommer med detta.  

Lovisa påpekar att styrelsen behöver stötta Skaldjursledarna även i kommunikationen till 

scouter och föräldrar. 

 

7. Nya ledare till Utmanarna 2021 

Till hösten behövs ledare till nytt utmanarlag (som vanligt). Kontakta styrelsen om du eller 

någon du känner är intresserad. 

 

8. Ny äventyraravdelning 2021 

Det ska startas en ny äventyraravdelning till höstterminen. Cillen leder arbetet och berättar 

om det för mötet. Det finns en tävling om namngivningen till vad den nya avdelningen ska 

heta. Arbetet ligger än så länge i ett tidigt skede men det finns redan flera ledare som planerar 

att vara med. 

 

  



 
9. Övriga frågor 

Nya fönster har levererats och installerats kommande veckorna, meddelar Jonas B. 

 

Kim meddelar att hon har många övriga frågor. 

Närvaroregistrering ska fortsätta i samma mall som i höstas, inga konstigheter. 

Kim undrar om kårens Zoom-konto. Anton W berättar att kontot är kopplat till kårens  

hello-adress. Vi kan ha två möten samtidigt med 300 deltagare i varje. Detta har kåren fått av 

Sensus. Vi kan kanske även få kapacitet på fler möten samtidigt om vi behöver.  

Kim påpekar att utmanarlagen kan använda zoom-kontot till sina digitala möten. 

Kim undrar vidare om några utmanare kan tänka sig hjälpa till med att göra en inventering av 

hemsidan, då det är mycket som inte är uppdaterat. Kim tycker att den som inventerar har i 

uppdrag att meddela lämplig person att uppdatera innehåll som denne är ansvarig för.  

Lukas C kan ta med detta till utmanarna och kolla.  

Mötet påpekar att det är AL:s ansvar att information på avdelningssidan är uppdaterad. 

 

Signe W berättar att Spårarledare funderar på att göra en dokumentation om vad man ska ha 

för konkreta mål att scouter ska klara av på spårarnivå, t ex vilka knopar ska en spårarscout 

kunna. Detta då vi är en stor kår som behöver hålla ihop verksamheten. Signe undrar om det 

finns intresse från andra åldersgrupper att göra ett liknande arbete. Fredric T tycker att det 

kan vara en bra idé att göra detta över alla åldersgrupper och tror det kan hjälpa hela kåren. 

Helena A instämmer i att detta är ett bra förslag då det kan hjälpa att ge verksamheten en röd 

tråd, då upptäckargrenen då kan veta vad de kan förvänta sig att de scouter som kommer upp 

från spårarna kan, och så vidare. Patrik Sahlin tycker att även utmanarprogrammet bör ingå i 

detta. Signe W kan tänka sig att starta upp en arbetsgrupp med minst någon ledare från varje 

åldersgrupp. Helena A kan tänka sig att vara med från äventyrarna. Upptäckarna kan ta upp 

detta på söndag då de har (digital?) planeringsträff. Lukas C tar med frågan till övriga 

utmanarledare. Patrik S kan tänka sig att vara med och ha utmanarperspektivet då han varit 

utmanarledare i många år, men är visserligen inte utmanarledare längre. 

 

Kim undrar om vi ska ha någon Dagobert (utbildningsdag för ledare) detta år. Lovisa E 

berättar att inget datum finns satt, därmed inte sagt att det inte blir av. Målet är att genomföra 

Dagobert under våren, troligen i digital form. Maila gärna Lovisa om du har idéer på innehåll 

eller form till utbildningspass åt kårens ledare, eller om du vill hjälpa till. Lovisa behöver fler 

som hjälper till att planera och genomföra Dagobert. 

 

Anton W efterlyser lite kvitton från julmarknaden så att folk kan få sina pengar och kåren kan 

få ett slutgiltigt resultat från julmarknaden. Julkransar, insektshotell.  

 



 
Signe W funderar på hur man kan genomföra “brouppgift” mellan spårargrenen och 

upptäckargrenen. Tomas O tycker det bästa är att göra detta på normal mötestid. 

Spårargrenen och upptäckargrenen diskuterar detta snarast. 

 

  



 
Kim berättar att Scouternas Dag (tävling på gemensam plats för scouter i hela Stockholm) är 

planerad till 29 maj men kan flyttas till 25 september och tycker detta vore lite konstigt då det 

blir väldigt tidigt på hösten med helt nya scouter på avdelningen. Lite blandade kommentarer 

yttras om detta. Mötet landar inte i något särskilt i frågan. 

 

10. Nästa ledarmöte 

Max E med flera efterlyser nytt ledarmöte relativt snart pga situationen med Coronapandemin 

och det osäkra läget kring huruvida vi bör bedriva verksamhet där vi träffas fysiskt. 

 

Nästa ledarmöte sätts därmed till onsdagen den 10 februari. 

 

11. Mötet avslutas 

Rebecka konstaterar att inga ytterligare övriga frågor finns. Därmed tackar hon samtliga för 

sitt deltagande och avslutar mötet.  


