
 

Protokoll Ledarmöte 12 april 2021 

Plats: Zoom 

Tid: 19:00 

 

Närvarolista: 
Rebecka Algotson, AL Kråkfåglarna, vice Kårordförande 

Max Engman, AL Snapphanarna, Byggetgruppen 

Tomas Norberg, Baggarna 

Torbjörn Bardh Grodorna 

Mimmi Magnusson, Stimmet 

Sebastian Jansson, Myrorna 

Lukas Castan, Matterhorn, Byggetgruppen 

Claes Hybbinette, Eldfåglarna 

Signe Winther, Kråkfåglarna 

Adam Bratt, Marklöparna 

Signe Wernberg, Steklarna 

Kim Lindskog, Valberedningen 

Karl Stavaeus, Valberedningen 

Pernilla Ledensjö, Valarna 

Thomas Bergman, Hedenhös 

Cillen, Eldfåglarna 

Jonas Brunemalm, Myrorna, Byggetgruppen 

Michaela Wallin, Sälarna 

 

1. Mötet öppnas 

Lukas Castan utses till sekreterare.  

  



2. Uppföljning av verksamheten 

Myrorna - Satsar på verksamhetsstart till hösten, verksamheten har legat vilande detta år som 

följd av pandemin.  

 

Steklarna - Full fart på verksamheten, gott om scouter och ledare. 

Hedenhös - Kör på som vanligt. 

Baggarna - Något ansträngt ledarläge, men under kontroll. 

Grodorna - Läget under kontroll. 

 

Stimmet - Verksamheten igång, gott om scouter och ledare. 

Valarna - Ont om ledare, många ska sluta till hösten, finns ett stort behov av nya ledare i 

höst. 

Skaldjuren - Ingen ledare närvarande, Cillen som hoppat in på avdelningen ibland 

kommenterar. Avdelningen har ofta tillräckligt med ledare, men stor brist på scoutvana 

ledare.  

Sälarna - Verksamheten fungerar bra. 

 

Snapphanarna - Allt går bra, inga anmärkningar. 

Mark - Allt går bra, inga anmärkningar. 

Kråk - Allt går bra, inga anmärkningar. 

Eldfåglarna - Arbetet pågår för fullt för verksamhetsstart till hösten, några små detaljer kvar.  

 

Matterhorn - Allt går bra, inga anmärkningar.  

2.1 Bygget 

Brune har haft möte med SPF (Sveriges PensionärsFörbund) som är intresserade att 

hyra bygget dagtid. Detta utöver den uthyrning till PRO som sker idag.  

 

Städning är nu justerad till varannan vecka efter beslut på förra ledarmötet. Protokoll 

från detta möte verkar saknas.  

 

Parentes av Brune om TV-programmet “Duellen”: Samtliga avsnitt där älvsjöscouter 

medverkade är nu sända, scouterna som deltog i programmet krossade samtliga 

dueller! :)  

  



3. Covid-19 uppföljning 

Inga uppdateringar från TOIS gällande scouternas dag i vår, man inväntar troligen beslut från 

högre nivå.  

 

Våravslutningen sker gren-/avdelningsvis så länge gällande rekommendationer följs (både 

från Folkhälsomyndigheten och kåren).  

 

Föräldrar uppmanas kontakta avdelningsledare efter positivt covid-19 test för att underlätta 

ev. smittspårning och få en bättre bild av smittspridningen i kåren.  

 

Sommarläger - Styrelsen planerar släppa rekommendationer kring sommarläger likt de förra 

sommaren, dock utan något återbetalningsskydd. Alla arrangemang skall vara ekonomiskt 

bärande.  

 

Styrelsen har fått frågor kring hur kåren ska ställa sig till munskydd och kollektivtrafik, men 

planerar inte att släppa några rekommendationer kring det.  

Ledare kan dock alltid själva uppmana scouter/ledare till användning.  

4.  Sommarläger  

Policy för sommarläger (styrelsen): 

 Varje avdelning får avgöra själva hur deras återbetalningspolicy ser ut.  

 Policy: varje arrangemang ska vara ekonomiskt bärande för sig.  

 

Läger som krockar, hur ska dessa hanteras när det gäller kårmateriel?  

Verkar finnas liten krock mellan kråks och spårarnas läger, båda på Vässarö. Diskussion om 

lösning sker utanför ledarmötet.  

 

Materiel: Önskemål har kommit att anskaffa högre bord till mattälten för matlagning. Svårt att 

få tag på, men man kan själv bygga egna lösningar.  

 

(Brune avviker från ledarmötet) 

5.       Dagobert 

 Anmälan öppnar imorgon (13/4), mail kommer att skickas ut. Man anmäler sig på 

hemsidan.  

 Sprid information till alla ledare och utmanare och påminn i ledarteamen!   

 Information finns på hemsidan. Nya ledare i kåren rekommenderas att gå målspår och 

metoder. “Gamla” ledare rekommenderas trygga möten fördjupning.  

 Superchans för mindre erfarna ledare att lära sig några scoutfärdigheter.  



6.  Materiel och vård (städa i kök) 

 Lyktor och knivar behöver vårdas. Om materiel är trasigt eller i behov av vård ska man 

lämna det på hyllan bredvid aktivitetsförrådet (“trasigthyllan”) så att materielansvariga 

Martin vet om och kan laga det. Märk gärna med en lapp om det ej är uppenbart vad som 

behöver fixas.  

 Generellt dåligt skick och dålig ordning när det gäller lyktorna.  

 Hjälp gärna varandra och förklara för mindre erfarna ledare/föräldrar hur det ska tas 

omhand efter mötet.  

 Om någon skulle kunna slipa samtliga låneknivar (moraknivar) på slipen i verkstaden 

skulle det uppskattas. Alternativt på äventyrarnas materielvårdsmöte.  

 Gasol till stormköken köps av avdelningarna själva. Egen förvaring sker tydligt uppmärkt 

i containern, absolut inte i Bygget (i avdelningsskåpen) p.g.a säkerhetsrisk.  

 Om man är i köket innan, under eller efter mötet måste man städa efter sig, har sett 

bedrövligt ut. Man är alltid ansvarig att städa efter sig om man t.ex. går in med leriga 

skor.  

7. Övriga frågor 

 Lyktan 

o Finns initiativ att återstarta den f.d. kårtidningen “Lyktan” i form av ett 

nyhetsbrev. Format och innehåll är ännu inte helt bestämt, men samtliga ledare 

uppmanas delta och ge förslag.  

 Utmanarledare till nya laget 

o Behövs fortfarande, tipsa gärna Rebecka om möjliga kandidater.  

 Valberedningen 

o Jobbet är igång, Valberedningen öppnar strax kandidaturen för olika 

styrelseposter till nästa verksamhetsår, mer info kommer inom kort via mail och 

på hemsidan. Ekonomisk kompetens är alltid “bra att ha”, men alla uppmanas 

söka.  

 Ledarsituationen i höst 

o Kim har inventerat ledarläget inför hösten, 75 ledare har svarat på enkäten. 

Sammanfattningsvis Ser det bra ut på Myrorna och på Spårarna (utom steklarna) 

där ca 20 föräldrar har anmält ledarintresse. På upptäckarna stimmet får 3 ledare 

från Steklarna, Sälarna, Valarna har dock dåligt med ledare. Äventyrarna: 

Snapphanarna löser sin egna situation, kråk får lite förstärkning, Mark löser också 

sin situation, Eldfåglarna också har läget under kontroll. Det finns fortsatt inga 

ledare till nya utmanarlaget.  

 Mailistorna 

o Vissa föräldrar får fortfarande ej mailen. Felet är eventuellt hittat, men visst 

tekniskt arbete kvarstår. Dock viktigt att komma ihåg att många företag och 

mailtjänster kan filtrera bort de mail som kommer via vårt system.  

 Kunskapsmålen (mellan avdelningar) 

o Signe: Arbetet är startat, och på dagobert finns ett programpass där alla ledare 

uppmanas delta i arbetet och komma med förslag. Kunskapsmålen ska bli ett 

viktigt verktyg för att säkerställa kunskapsnivån hos scouterna, framför allt på 

avdelningar med hög ledaromsättning.  



8.  Nästa ledarmöte 

Flyttas till den 4 maj 19.00 på Zoom. Länk kommer vid ett senare tillfälle.  

 

9.  Mötet avslutas 

 


