
 

Protokoll Ledarmöte 11 mars 2021 
 

Skriv för- och efternamn + avdelning/roll: 

Max Engman - AL Snapphanarna/Byggetgruppen 

Tomas Olsson AL Stimmet 

Robert Pettersson - Kårstyrelsen 

Tomas Norberg Baggarna 

Brune, Myrorna och Byggetgruppen 

Cillen - AL Eldfåglarna 

Lukas Castan - AL Matterhorn, byggetgruppen 

Pernilla Ledensjö, Valarna 

Ali Klevnäs, Skaldjuren 

Lovisa Engwall, Utbildning 

Erik Bexelius, Snapphanarna 

Holger Arthur, Valarna + KS 

Torbjörn Bardh  Grodorna  

 

1. Mötet öppnas 

 

2. Uppföljning av verksamheten 

Björnarna, Hedenhös, Grodorna, Baggarna är ute och det funkar 

Fåtal möten har ställts in enligt uppgift. 

Steklarna har infört ansvarig ledare för varje möte 

Valarna fungerande verksamhet överlag, har ställt in mötet v10 . 

Stimmet fungerande verksamhet överlag 

Sälarna fungerande verksamhet överlag 

Skaldjuren fungerande verksamhet överlag, 3 nya ledare aktiva i nuläget + assar. Hög 

arbetsbelastning. Inga PL? Oklar orsak till detta. 

Marklöparna Robert rapporterar utan att varit på plats, enligt uppgift ok 

Snapphanarna, inget att rapportera. 

Eldfåglarna, bedriver ingen operativ verksamhet. Inleder verksamhet efter sommaren 

Matterhorn, scouterna börjar tröttna på att vara ute men överlag ok. 

Myrorna har inte bedrivit verksamhet då de har 50% vuxna. 

 

  



2.1 Bygget 

Fönsterbytet är genomfört arbete pågår med fönster på vinden, prisuppgift påväg in. 

Större fönster kommer att sättas in för mer ljusinsläpp. Arbetet med fasaden fortgår. 

Kim anser att städningen bör ske mindre frekvent när inneverksamheten ej bedrivs. 

Städning kommer nu ske varje månad. Lägenhetens spis kan sättas på om man går in i 

vreden, tillse att vreden står på noll när ni lämnar. Timer skall monteras i framtiden. 

3. Covid-19 uppföljning 

Finns det ny information om hur kåren hanterar läget? Vad har hänt sen sist? 

Inga nya säkra uppgifter presenteras som bedöms påverka verksamheten. 

Mer löpande information bör läggas upp på hemsidan. 

4. Våravslutning 

Hur kommer årets våravslutning ske? 

Scouternas dag 29 maj,  oklart om TOIS har tagit något beslut i frågan ännu. 

Gällande våravsluning kommer inte denna genomföras kårgemensamt i skrivande 

stund, troligen kommer avslutningen genomföras grenvis. 

 

5. Sommarläger 2021 Uppföljning 
Har redan diskuterats på tidigare möte denna punkt utgår därför. Vid intresse se 

tidigare protokoll. Styrelsen lägger upp informationen på hemsidan. 

 

6. Nya ledare till Utmanarna 2021 

Till hösten behövs ledare till nytt utmanarlag. Kontakta styrelsen om du eller någon 

du känner är intresserad. Inga ansökningar har kommit in därav är denna punkt 

återkommande. 

 

7.    Dagobert 2021 

Lovisa önskar deltaga på spårarnas och upptäckarnas grenmöten och prata om 

dagobert. 

Boken “Ledaren” kan varje ledare i kåren få, prata med Lovisa om du är intresserad. 

Enligt info på mail från Lovisa. Digitalt och praktiskt vid bygget, upplägg 3 teman 

och ca 15 kurspass över dagen. Scoutkonsulenterna kommer som externa utbildare 

(bla TM). 



8.   Alunit 2021 

1-veckas kurs på Vässarö mer info enligt Lovisas slides. Vid mer intresse kontakta 

Lovisa. 

Kåren betalar kursavgiften. Kursen lämpar sig för nya och gamla ledare. 

 

9. Övriga frågor 

Vissa upplever fel på E-postsystemet. Max återkommer med mail till ledarna om 

detta. 

 

10.  Nästa ledarmöte 

12 April 19:00 

 

11.  Mötet avslutas 


