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1. Mötet öppnas 
Robert Pettersson öppnar dagens möte. 

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 Eira Mendoza till mötets justerare.  

1.4 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns av styrelsen. 

 



2. Uppföljning av verksamheten 

2.1 Rapportering per gren 

Under ledarmötet den 12 januari kom förslaget att några från varje gren borde jobba med 

att sätta upp riktlinjer för en stegringsplan.  

Signe Wernberg tog på sig arbetet att driva projektet. 

2.1.1 Spårare 

Hedenhös har lite ledarproblem då ledarteamet bygger och faller på att 

föräldraledarnas barn deltar på mötena. Detta innebär att ledarlaget inte vet 

om man har tillräckligt med ledare förrän en timme innan mötet börjar. 

Baggarna upplever att det ibland kan bli ett vacuum på ledarfronten vid 

terminsstarter, främst på hösten. Med ett ledarlag bestående av främst 

föräldraledare blir det en utmaning med själva scoutkunskaperna på 

avdelningen. Ett förslag på detta är att det skulle vara bra med ett erfaret 

”stand-in”-ledarlag som kan rycka in vid ledarbrist och vid möten där 

scoutkunskapen behövs.    

I övrigt rullar grenens verksamhet på bra. 

2.1.2 Upptäckare  

En grengemensam planering genomfördes tidigare idag (7 februari 2021). 

Sälarna kommer behöva en ny AL till hösten då Michaela Wallin ska stiga ner 

från rollen. En påbörjan på överlämning av AL-rollen håller på men styrelsen 

vet inte till dagen för mötet om avdelningen behöver hjälp att hitta en ny AL 

utifrån eller inte.  

Rebecka Algotson uppdras dubbelkolla om avdelningen behöver hjälp från 

styrelsen i frågan.  
(uppdatering från 8 februari 2021 är att Sälarna behöver hjälp med både att hitta en ny AL  

och nya ledare till HT21) 

Skaldjurens situation med brist på ledare löste sig bra.  

Styrelsen har däremot inte fått tag på avdelningen till dagens möte men tror 

att läget flyter på bra även i nuläget. 

I övrigt rullar grenens verksamhet på bra. 

2.1.3 Äventyrare 

En variant på en grengemensam planering har gjorts mellan 

äventyraravdelningarna. Planeringen går ut på att avdelningarna kan använda 

möten som andra avdelningar planerat eller ersätta dem med egna möten på 

egen hand. 

Kråkfåglarna har behövt byta AL inför vårterminen.  

Avdelningens före detta AL Rebecka Algotson har tagit på sig rollen 

tillsvidare. 

I övrigt rullar grenens verksamhet på bra. 

Arbetet med den nya äventyraravdelningen fortsätter. En namntävling har 

utlysts men för tillfället kallas avdelningen för ”Avdelning X”. 

  



 

2.1.4 Utmanare 

Hazmatt och Utmattade har fortsatt med sina digitala möten.  

Det upplevs vara lite svårt med variation mellan mötena men trotts det verkar 

mötena vara uppskattade. 

Matterhorn har fått en ny scout som varit en scout tidigare i kåren.  

2.1.5 Familjescouting 

Styrelsen har inte hört något från avdelningen men den förväntas flyta på bra.  

2.2 Byggetgruppen 

Bytet av fönster och dörrar är igång och kåren har fått den första fakturan på arbetet. 

Byggetgruppen kommer troligen inte att genomföra en Byggetdag denna termin på grund 

av den rådande situationen med COVID-19. 

 

3. Ekonomi 
Anton Westerlund redogör för ämnet. 

Kåren har en fortsatt bra ekonomi. 

Ett kvitto från Kråkfåglarna är det enda som är kvar och sedan är Julmarknaden 2020 slutförd i sin 

helhet.  

 

4. Bygget 
Inget mer att tillägga än det som togs upp på ”2.2 Byggetgruppen”. 

 

5. COVID-19 och VT21  
Styrelsen anser att hålla kvar tidigare riktlinjer (dessa riktlinjer fattades 22 november 2020)  

med en ändring där utmanargrenen tillåts att genomföra gemensamma fysiska möten med samma 

restriktioner. Anledningen till ändringen är att de allmänna restriktionerna, som uppdaterades  

den 4 februari 2021, tillåter fritidsaktiviteter för ungdomar födda senare än år 2002. 

 

6. Utmanarledare HT21 
Styrelsen har inget att rapportera då mailet med intressekollen föll mellan stolarna. 

En uppdatering kommer istället nästa möte.  

 

7. Våravslutning 2021 
Punkten bordläggs tillsvidare för att se hur läget med den rådande COVID-19 situationen 

utvecklas. 

  



 

8. Närvaroregistrering via app 
Styrelsen har tagit del av ett förslag att kåren ska kolla upp appen ”SportAdmin” där man kan 

registrera närvaro digitalt på ett enkelt sätt. Appen är en betaltjänst.  

Styrelsen är lite osäker på om appen på ett effektivt kan fungera med Sensus som sedan ska ha 

närvaron.  

Styrelsen ska kolla upp med Kim Lindskog och Eddie Liljekvist om de arbetar med en digital 

lösning för närvaroregistrering och i så fall var i arbetet de är. 

 

9. Uppföljning ”Utdrag från belastningsregistret” 
Styrelsens arbetsgrupp har tagit del av feedback på hur man ska ta in och hantera utdragen från 

belastningsregistren. Feedbacken tog styrelsen del av på det senaste ledarmötet 12 januari 2021. 

Ett exempel på feedback var att man borde instifta en informationsansvarig som har hand om 

registren då det handlar om väldigt personlig information. 

I nuläget finns ingen direkt uppdatering mer än att arbetet fortfarande pågår. 

 

10. Uppföljning ”Trygga Möten” 
Arbetsgruppen har nu haft mötet med en ansvarig för Trygga Möten.  

Denna föreslog bland annat att kårens ledare borde genomföra en Trygga Möten fördjupning på 

till exempel en Dagobert. 

Det finns ett planerat arbetsmöte den 11 februari 2021 för styrelsens arbetsgrupp. 

 

11. Uppföljning ”Radiokommunikation”  
Till dagens möte finns inget att rapportera. 

 

12.  Nästa Styrelsemöte   
Nästa styrelsemöte kommer att vara den 1 mars 2021 kl. 19.00–21.00 via Zoom. 

 

13. Mötet avslutas 
Robert Pettersson avslutar dagens möte. 

 

 

________________________________  ________________________________  

Robert Pettersson, justerare      Eira Mendoza, justerare  

 

 

________________________________ 

Gustaf Holmqvist, sekreterare 


