
 

Dagordning Ledarmöte 10 februari 2021 

Närvarande 

Rebecka Algotson, Styrelsen och AL Kråkfåglarna 

Pernilla Carlquist, AL Carpet Diem 

Michaela Wallin AL Sälarna och Skaldjuren 

Holger Arthur - AL Valarna 

Max Engman - AL Snapphanarna 

Tomas Norberg - AL Baggarna 

Cillen -  Avdelning  X 

Erik Bexelius - AL Snapphanarna 

Claes - Avdelning  X 

Signe Wernberg - AL Steklarna 

Tomas Olsson - AL Stimmet 

Patrik Sahlin - AL Marklöparna 

Anton Westerlund - Styrelsen 

Marie Holmqvist - Hedenhös 

Dagordning 

 Mötet öppnas 

 Uppföljning av verksamheten 

 Covid-19 uppföljning 

 Sommarläger 2021 

 Ledarinventering 

 Närvaro app/digital registrering 

 Övriga frågor 

 Nästa Ledarmöte 

 Mötet avslutas 

1. Mötet öppnas 

 

2. Uppföljning av verksamheten 
Spårarna det går bra, Hedenhös behov av erfaren ledare 

Upptäckare det går bra Skaldjuren behöver mer stöd 

Äventyrarna allt rullar på 

Utmanarna svårt med digitala möten inte så hög närvaro av scouter 

 



3. Covid-19 uppföljning 

Uppföljning av hur vi hanterar Covid-19 läget i Älvsjö Scoutkår. Verksamhet för utmanare 

kan starta upp utomhus. Rebecka Redogör för ämnet 

 

4. Sommarläger 2021 

Vad gör alla avdelningar till sommarlägret? 

Spårarna har läger på Vässarö 5-8 augusti.  

Kråkfåglarna avser att ha läger på Vässarö 31 Juli-7 augusti.  

Snapphanarna vandrar i Abisko först veckan augusti 

Marklöparna tänker vandra på Öland.  

Utmanarna är på Boomerang under midsommar, ca 30 scouter  

Upptäckarna är på Vässarö 8-12 augusti.  

 

5. Ledarinventering 

Hur ser hösten ut för avdelningarna? Vem sköter nyrekrytering? Många föräldrar lämnar 

spårarna för upptäckarna. 

Familjescouting  

Myrorna: ? 

 

Spårarna  

Steklarna på måndagar: 1 ledare kvar (5 ledare till Upptäckare) 

Björnarna på tisdagar: ? 

Hedenhös på onsdagar: 2 ledare kvar (1 ledare till upptäckare) 

Baggarna på torsdagar: 3 ledare kvar (1 Al och 2 ledare till Upptäckare) 

Grodorna på torsdagar: ? 

Upptäckarna  

Stimmet på måndagar: 3 ledare kvar (1 ledare till spårare) 

Valarna på tisdagar: 1 ledare kvar   

Skaldjuren på onsdagar: Behov en AL 

Sälarna på torsdagar: 2 ledarföräldrar och 1 ungledare kvar, Behov en AL och 3-4 rutinerade 

ledare 

 

Äventyrarna  

Snapphanarna på tisdagar: 4 ledare 

Marklöparna på onsdagar: 2-3 ledare 

Kråkfåglarna på torsdagar: 5-6 ledare stabilt 

Ä-x 4 ledare 

 

Utmanarna Hängmattorna: Söker nya ledare 



6. Närvaroapp/Digital registrering  

Förslag har kommit in att testa appen Sportadmin, hur skulle det fungera med Sensus? Håller 

Sensus på att skapa en egen digital registrering? 

From nästa år är det krav för att registrera digitalt för Sensusbidrag. Då vi är i fasen att testa 

en ny form av registrering diskuteras det att det inte känns nödvändigt att starta upp arbetet att 

undersöka nya alternativ. Utmanarna har testat detta under Höstterminen 2020 och 

Äventyrarna kommer testa det under vårterminen 2021. Upptäckarna och Spårarna kommer 

börja med den digitala övergången under höstterminen 2021, mer info kommer för de 

närmare höstterminen.  

7.  Övriga frågor 

Uppföljning förra mötet hur går det med kunskapsmålen per gren Signe?  

Upptäckarna måste få fram en representant till projektet.  

 

Kom ihåg demokratimöte som ska redovisas innan sportlovet.  

8.  Nästa ledarmöte 

11 Mars 2021,  

9.  Mötet avslutas 

 


