
 

 

Protokoll Kårstyrelsemöte 1 mars 2021 
 

Närvarande Ledamöter: 

Anton Westerlund Rebecka Algotson Eira Mendoza 

Gustaf Holmqvist Holger Arthur 
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 Våravslutning 2021 

 Uppföljning ”Utdrag från belastningsregistret” 

 Uppföljning ”Trygga Möten” 

 Uppföljning ”Radiokommunikation” 

 Nästa styrelsemöte 

 Mötet avslutas 

 

1. Mötet öppnas 

1.1 Val av ordförande 

Styrelsen utser Rebecka Algotson till mötets ordförande. 

1.2 Val av sekreterare  

Styrelsen utser Gustaf Holmqvist till mötets sekreterare. 

1.3 Val av justerare 

Styrelsen utser Rebecka Algotson och Eira Mendoza till justerare av mötets protokoll.  

1.4 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen. 

 

 



2. Uppföljning av verksamheten 

2.1 Rapportering per gren 

2.1.1 Spårare 

Björnarna är osäkra på ledarrekryteringen till hösten.  

Holger Arthur uppdras att kontakta avdelningen gällande hur man vill ha hjälp 

att lösa problemet. 

I övrigt har styrelsen inte tagit del av något speciellt från grenens avdelningar 

till dagens möte. 

2.1.2 Upptäckare 

I nuläget fungerar grenen bra men många avdelningar kommer att förlora 

ledare till hösten och med det så finns en viss osäkert på hur ledarlagen 

kommer att hålla sig utan dessa. 

Upptäckargrenen har haft ett inställt möte v.7 på grund av smittspridningsrisk 

på närliggande skolor. 
(mer om detta i punkt 5. COVID-19 och VT21)   

2.1.3 Äventyrare 

Styrelsen har inte tagit del av något speciellt från grenens avdelningar till 

dagens möte. 

2.1.4 Utmanare 

Matterhorn har haft lite svårt att få igång laget att planera sina egna möten 

utomhus. Utmanarlaget och dess ledare jobbar med att lösa detta.  

2.1.5 Familjescouting 

Myrorna har hittills inte haft något möte under VT21 på grund av COVID-19.  

2.2 Byggetgruppen 

Styrelsen har inte tagit del av något speciellt från Byggetgruppen till dagens möte. 

 

3. Ekonomi 
Anton Westerlund redogör för ämnet 

Kåren kommer snart att få den avslutande fakturan på bytet av Byggets fönster.  

Kåren har ansökt om hyresbidrag och inväntar svar. 

3.1 Avdelningskonto till ”Avdelning X” 

”Avdelning X” har nu fått ett eget kontonummer. 

 

4. Bygget 
Bytet av Byggets fönster och dörrarna på båda kortsidorna är nu färdigställt. 

Fasaden är nästa steg för upprustningen av Bygget.  

Jonas Brunemalm håller på med att kolla upp om man kan få någon form av bidrag som kan få ner 

kostnaderna. 

  



 

5. COVID-19 och VT21  
Efter att Herrängens skola haft ett COVID-19 utbrott valde kåren att ställa in mötena för berörd 

åldersgrupp under v.7.  

Styrelsen för en diskussion gällande att så länge en skola i närheten skulle stänga ner på grund av 

smittspridning så är det okej att ställa in möten på berörd gren men också att det kan vara okej att 

hålla verksamheten öppen om en skola endast skulle stängas ned i förebyggande syfte. 

Styrelsen kommer att maila ut en vädjan till kårens ledare om att så många som möjligt inom 

ledarlagen vaccinerar sig när man får chansen för att Älvsjö scoutkår ska kunna hålla en så säker 

verksamhet som möjligt.  

 

6. Utmanarledare HT21 
Rebecka Algotson redogör för ämnet. 

Styrelsen har inte fått någon frivillig kandidat för utmanarledarposterna för HT21 efter det första 

utskicket. Rebecka Algotson kommer inom kort att maila ut ett påminnelsemail i förhoppningen 

att någon visar sitt intresse för rollen. 

 

7. Våravslutning 2021 
Gustaf Holmqvist redogör för ämnet. 

TOIS har ännu inte haft sitt möte än gällande om Scouternas Dag 2021 rimligtvis kan hållas i maj. 

Mötet i fråga kommer att genomföras den 8 mars. 

Styrelsen diskuterar om man redan nu skulle kunna gå ut med att kåren inte kommer har en 

gemensam avslutning för VT21.  

Styrelsen väljer att invänta resultatet från TOIS möte den 8 mars och utifrån det resultatet fatta ett 

beslut.   

 

8. Uppföljning ”Utdrag från belastningsregistret” 
Rebecka Algotson redogör för ämnet. 

Styrelsearbetsgruppen har varit i kontakt med Carl Bjelksjö gällande Scoutnet. Carl Bjelksjö 

meddelar att det kommer finnas ett verktyg i Scoutnet där man kan se om en ledare har visat upp 

sitt utdrag från belastningsregistret.  

  



 

9. Uppföljning ”Trygga Möten” 
Eira Mendoza redogör för ämnet. 

Scouternas egna krisdokument gällande övergrepp är tydligen väldigt bra.  

Dokumentet är för både inom verksamheten men också för hur man hanterar en situation där man 

misstänker att övergrepp sker utanför scouterna. Detta dokument kommer att ligga till grund för 

Älvsjö scoutkårs egna krisdokument.  

Scouternas gemensamma dokument yrkar på att det yttersta ansvaret för övergrepp ligger hos 

kårordförande. Det är därför viktigt att kårordförande är medveten om detta är fallet när posten 

fylls. Hur Älvsjö scoutkår kommer gå tillväga gällande hur det allmänna ansvaret ska fördelas är 

inte satt i sten.  

Arbetsgruppen jobbar i nuläget på ett förslag på Älvsjö scoutkårs egna krisdokument gällande 

övergrepp ska skrivas ihop för att man tydligt ska ha en konkret plan om ett övergrepp skulle 

uppstå. 

 

10. Uppföljning ”Radiokommunikation”  
Styrelsen har inte hört något från Max Engman ännu.  

Anton Westerlund har mailat en påminnelse i förhoppning att styrelsen ska få en uppdatering till 

nästkommande möte. 

 

11.  Nästa Styrelsemöte   
Nästa styrelsemöte kommer att vara den 11 april 2021 kl. 19.00–21.00 via Zoom. 

 

12.  Mötet avslutas 
Rebecka Algotson avslutar mötet. 

 
 

 

 

________________________________  ________________________________  

Rebecka Algotson, justerare     Eira Mendoza, justerare 

 

 

 

  

________________________________ 

Gustaf Holmqvist, sekreterare 

 


