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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 mötets justerare. 

1.4 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen med tillägg. 

 



2. Uppföljning av verksamheten 

2.1 Rapportering per gren 

2.1.1 Spårare 

Kim Lindskog meddelar att alla avdelningar verkar ha möten i Älvsjöskogen 

för tillfället. 

24 april kommer spårargrenen genomföra en grengemensam dag i 

Älvsjöskogen som kommer att kallas för ”Spårarscouternas dag”. 

Steklarna verkar ha en stor ledarkris då det ser ut som att hela avdelningens 

ledarlag kommer att lämna avdelningen till hösten. Troligen kommer detta att 

lösa sig med den ledarrekrytering som pågår. 

2.1.2 Upptäckare 

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

dagens möte.  

2.1.3 Äventyrare 

Marklöparna har haft ett konfirmerat fall där en har testats positivt för 

COVID-19. Samtliga ledare och scouternas föräldrar på avdelningen har blivit 

kontaktade gällande situationen.  

Kråkfåglarna har påbörjat sin planering för sitt egna sommarläger 2021.  

Lägret kommer att ha ”Bäst i test”-tema. 

2.1.4 Utmanare 

Det är fortfarande lite svårt att få med alla scouter på grenen i 

mötesverksamheten.  

Utmanarledarna har börjat spåna på en reservplan utifall att sommarlägret  

Boomerang 2021 skulle ställas in. 

2.1.5 Familjescouting 

Grenen har fortfarande en pausad verksamhet. 

2.2 Byggetgruppen 

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

3. Ekonomi 
Anton Westerlund redogör för punkten. 

Samtliga fakturor på fönsterbytet är nu betalade.  

Även efter fönsterbytet så håller Älvsjö scoutkår en fortsatt bra likviditet. 

4. Bygget 
Det finns en kommentar på att det slarvas med materialvården och städning efter sig bland ledarna.  

Detta kommer att tas upp på ledarmötet den 12 april 2021. 

  



5. Valberedningen rapporterar 
Karl Stavaeus redogör för ämnet. 

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför HT21.  

Valberedningen uppskattar gärna tips och nomineringar från styrelsen och övriga kårmedlemmar 

till poster för ledamöter och kårfunktionärer etc.   

5.1 Ledarläget 

Kim Lindskog redogör för ämnet.  

Ett mail har skickats ut till kårens ledare. Det har i nuläget kommit in runt 70 svar med på 

hur individens ledarsituation ser ut för hösten.  

Det verkar som att Spårargrenen ser relativt lugn ut om man lägger till den återkommande 

rekryteringen av ledare bland scouternas föräldrar. Det enda undantaget är Steklarna som 

kan komma att behöva lite extrahjälp. 

På Upptäckarnivå ser det lite tomt ut på Valarna.  

Övriga avdelningar har i nuläget i alla fall 5 ledare per avdelning.  

Äventyrarna verkar behöva en eller två ledare till både Snapphanarna och Eldfåglarna.  

Marklöparnas och Kråkfåglarnas situation verkar stabil inför hösten. 

Utmanaravdelningarnas ledare tros alla fullfölja sin ledarroll under de tre år som 

ledarlaget är aktivt.  

Det nya utmanarlaget som tillkommer HT21 har däremot inte fått ett ledarlag ännu.   

 

6. Förhållning till COVID-19  

6.1 Resterande VT21 

Älvsjö scoutkår har inte hört något nytt från TOIS gällande Scouternas Dag 2021 i 

dagsläget. 

Styrelsen ser det som att kåren inte kommer att arrangera en kårgemensam  

våravslutning 2021.  

Styrelsen vill uppmana alla scouters föräldrar att kontakta kåren om deras barn har blivit 

smittad med COVID-19.  

Styrelsen uppdrar Gustaf Holmqvist uppdatera COVID-19 -sidan av hemsidan med 

uppmaningen. 

6.2 Sommarläger 2021 

En diskussion gällande huruvida kåren kommer förhålla sig till den temporära 

återbetalningspolicy som antogs för sommaren 2020. 

Styrelsen anser att ett läger ska hålla sig själv. Detta innebär att detta kommer att ske från 

fall till fall. Föregående års återbetalningspolicy kommer inte att gälla för sommaren 2021.  

Om en avdelning däremot anser att man själva vill återbetala en del av lägeravgiften vid 

sjukdom, får avdelningen/lägerledningen budgetera lägret för sådana utgifter. 

Styrelsen ser inte ett syfte att lägga till ett allmänt krav på munskydd vid bussresor till och 

från läger eller vid lägeraktiviteter i kårens förhållning till COVID-19 vid sommarläger.  

Detta stoppar inte en avdelning att lägga till detta krav på sina egna läger. 

I övrigt har styrelsen valt att använda sig av föregående års förhållningspolicy till  

COVID-19 vid sommarläger.  
(se protokoll från 27 maj 2020 för förhållningspolicyn till COVID-19 sommaren 2020) 

Holger Arthur uppdras att göra en uppdaterad formulering av policyn för sommaren 2021. 

 



7. Utmanarledare HT21 
I nuläget finns det inga kandidater för Utmanarledare för HT21. 

Rebecka Algotson och Anton Westerlund uppdras kontakta de betalande kårmedlemmar som inte 

har en aktiv roll i kåren eller på avdelning, i förhoppningen att det finns någon som ställer upp. 

 

8. Våravslutning 2021 
Styrelsen anser att kåren inte anordnar en kårgemensam våravslutning men uppmanar alla grenar 

och avdelningar att genomför något på egen hand. 

 

9. Uppstart av kårtidningen ”Lyktan” 
Rebecka Algotson redogör för ämnet. 

Lucas Castan har lyft en önskan om att få återuppliva och hjälpa till att driva den gamla 

kårtidningen Lyktan som varit inaktiv i många år. 

För att detta ska kunna genomföras så behövs det hjälp från någon mer i kåren.  

Styrelsen är positivt inställd till förslaget.  

 

10. Uppföljning ”Utdrag från belastningsregistret” 
Rebecka Algotson redogör för punkten.  

Kim Lindskog har fått en uppdatering från Scoutnet om att funktionen som visar att man visat upp 

sitt belastningsregister, nu är tillagd.  

Krav på uppvisning av belastningsregister gäller för alla individer över 15 år som har hand om 

barn. Registerutdraget gäller i 3 år från uppvisandet och får inte vara äldre än 1 år gammalt för att 

det ska kunna användas.  

Styrelsen borde göra ett förslag på en policy om hur uppvisandet av utdraget från 

belastningsregistret ska genomföras. Detta borde vara klart innan Kårstämman 2021 för att sedan 

kunna framföra en proposition till själva stämman.  

Förhoppningsvis kommer arbetsgruppen kunna påbörja arbetet så snart som möjligt nu när 

konfirmationen om att Scoutnet-funktionen är här. 

 

11. Uppföljning ”Trygga Möten” 
Eira Mendoza redogör för punkten. 

Arbetsgruppen har skrivit ihop ett utkast som håller på att redigeras i nuläget. 

  

12. Uppföljning ”Radiokommunikation”  
Anton Westerlund redogör för punkten.  

Anton Westerlund och styrelsen har tagit del av en uppföljning på motionen till Stämman 2020 

från Max Engman. Utöver denna uppdatering finns inget att rapportera. 

 

 

 

  



13. Övriga frågor  

13.1 Dagobert 2021 

Dagobert 2021 kommer att genomföras digitalt och några få kurspass även i Bygget. 

Dagoberten kommer att genomföras den 8 maj 2021 och kommer att erbjuda ca 15 

olika pass.   

 

14.  Nästa Styrelsemöte   
Nästa styrelsemöte kommer att vara den 3 maj 2021 kl. 19.00–21.00 via Zoom. 

 

15.  Mötet avslutas 
Rebecka Algotson avslutar mötet. 

 
 

 

 

 

________________________________  ________________________________  

Rebecka Algotson, justerare     Eira Mendoza, justerare 

 

 

 

  

 

 

________________________________ 

Gustaf Holmqvist, sekreterare 

 


