
Protokoll Ledarmöte 5 maj 2021

Skriv för- och efternamn + avdelning/roll:

- Rebecka Algotson, Vice kårordförande/AL Kråkfåglarna
- Signe Wernberg, AL Steklarna
- Max Engman AL, Snapphanarna
- Signe Winther, Kråkfåglarna
- Anna Hansson, AL Björnarna
- Erik Bexelius, Snapphanarna
- Cillen, AL Eldfåglarna
- Oliver Engman, Eldfåglarna
- Claes Hybbinette, Eldfåglarna
- Tomas Norberg Baggarna AL
- Tomas, Stimmet AL
- Torbjörn Bardh Grodorna AL
- Kim Lindskog, Steklarna
- 2 representanter från Myrorna
- Kårens Kassör

1. Mötet öppnas

2. Uppföljning av verksamheten
Myrorna: Har uppehåll till i höst, sen kör de igång igen

Steklarna: Är 25 scouter och 8 ledare (varav fem är aktiva på avdelningen)
Björnarna: Det rullar på - är ca 15 scouter anmälda på läger + fem ledare
Hedenhös: Är fyra ledare och 20 scouter som kommer regelbundet
Grodorna: Är fem-sex ledare på varje möte - ca 18 scouter beroende på väder
Baggarna: Är ca 20 scouter som kommer på mötena

Stimmet: Det rullar på med sex ledare, men sällan alla närvarande. ca 26 scouter
Valarna:18 av 22 scouter på mötena. Få som anmält sig på läger, men påminnelse skickad.
Skaldjuren: ca 4 ledare. Mellan 15-17 scouter. Behövs föräldrar till läger
Sälarna: Ej närvarande

Snapphanarna: Det rullar på. 2-3 ledare men det brukar ordna sig. 4 aktiva ledare totalt.
Marklöparna: Ej närvarande
Kråkfåglarna: är 20-25 scouter och fem ledare. 15 anmälda scouter till lägret
Eldfåglarna: Tre ledare - inga scouter.



Nästa vecka skickas mail ut till alla 2:a års upptäckare om att det är dags att välja avdelning.
Kommer bli 48 nya äventyrare från upptäckarna. Det kommer att gå som äldre äventyrare att även
välja Eldfåglarna.

Utmanare: Ej närvarande

2.1 Bygget
- Martin håller på att bygga om lägerförrådet med nya hyllor gällande främst tältförvaring.
- Det görs brandronderingar varje vecka. Några små saker som behöver fixas. Detta planerar

Max att göra under Dagobert på lördag.
- I övrigt inga nyheter om Bygget.

3. Covid-19 uppföljning
- Ska uppdatera lite på hemsidan.
- Övrigt inget nytt

4. Registerutdrag
Under vecka 19 och 20 kommer styrelsen göra en kontroll på ledarnas registerutdrag. Information om
detta har mailats ut. Har man några synpunkter eller frågor på ändringar kan man lyfta de nu så att
arbetsgruppen hinner ändra de. I höst kommer en ny policy presenteras inför stämman.

Går igenom FAQ om registerutdrag som styrelsen tagit fram. Bland annat blir det diskussion kring:
- Vilka vi ska ta in registerutdrag för. I Älvsjö scoutkår finns förslag om att alla ledare som är

med på verksamheter längre än 2 nätter ska visa registerutdrag (inklusive alla föräldrar). Inom
scouterna centralt finns reglerat att alla ledare som har direkt och regelbunden kontakt med
barn ska visa. Vad innebär det för tillfälliga föräldrar på läger? Förslag att vi följer scouterna
centralt.

- Behov av stadgeändringar. Behövs kanske inte om vi följer Scouternas stadgar som kan
komma att ändras.

- Vem som kontrollerar KS? Förslagsvis gör Valberedningen detta.
- Om man inte kan komma ner till Bygget så går det att visa upp utdraget digitalt till Rebecka,

Anton och/eller Eira.
- Behov av mellanlagring av data i ett google-drive dokument innan Scoutnet. Rekommenderas

ej.
- Hur länge ska en ledare pausas om det visas något på intyget? Ingen tidsgräns föreslås utan

det blir tills Styrelsen i samråd med Trygga möten samordnare fattat ett beslut.
- För vilka brott får man inte vara ledare? I registerutdragen framgår det om en person har blivit

dömd för något av följande brott:
- mord
- dråp
- grov misshandel
- människorov
- alla sexualbrott
- barnpornografibrott
- grovt rån



Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det
brottet med i utdraget.

- Finns en tidsbegränsning för hur länge brotten är kvar i registerutdraget.

Generellt föreslås att styrelsen kontrollerar frågornas svar med Scouterna centralt. För vissa
frågor skulle det även vara bra att ta en diskussion med andra stora kårer.

- Förslag från ledarmötet är att arbeta igenom detta ett varv till och därefter begära in.
- Riktlinje ska vara klar och förankrad innan hösten.
- Deadline är att lämna in inför höstterminen.

- Alla som vill/kan lämna in innan sommaren - gör det v 19-20 tid mailas ut.

5. Sommarläger 2021 Uppföljning
Spårarnas läger, “PLURR”: Vässarö 5-8 augusti. Anmälda idag är totalt 130 personer (87 barn och 43
vuxna). 16/5 planering

Upptäckarnas läger, “Jorden runt på 5 dagar”: Vässarö 8-12 augusti. Har haft problem med sin
anmälan. 9/5 planering

Äventyrarnas läger
- Marklöparna, Vandring på Öland: 12-20 Juni
- Snapphanarna, Vandring i Abisko: 29 Juli - 7 augusti. 21 scouter anmälda
- Kråkfåglarna, ”Bäst på Kråk”: Vässarö 31 Juli - 7 Augusti. 15 scouter anmälda

Utmanarnas läger “Boomerang”: Vässarö 24 juni-4 juli

Materialansvariga för respektive läger behöver koordinera packning/torkning mm av tex tält och
storkök.
Kårstyrelsen skickar ut coronainformation som gäller just nu. Kommer förändras om riktlinjer i
samhället förändras innan läger

6. Nya ledare till Utmanarna 2021
- Det saknas fortfarande ledare till det nya utmanarlaget.
- Har börjat fundera på alternativ. Kommer vara 22 scouter som går upp.
- Om någon ledare har ideer till eventuella lösningar, maila karstyrelsen@alvsjoscout.se
- Kim sätter ihop en lista på vilka de är som går upp

7. Övriga frågor
- Digital förvaring

- Finns behov av att samla ihop avdelningarnas material. Kräver ett eget arbetsmöte
eller en workshop. Kallas till under hösten av Anton/Max.

- Kunskapsmål - har blivit “Lärandemål” - Någon form av produkt som visar vad vi ledare i
Älvsjö scoutkår erbjuder våra scouter att lära sig inom olika grenar. Förslag kommer att
presenteras på Dagobert.  Syftet med produkten är:

- Att tydliggöra för kårens ledare och scouter vad vi lär ut på olika grenar.



- Att skapa förutsättning till stegring.
- Att underlätta för nya ledare att sätta sig in i vår verksamhet.

- Brune: Har varit ett tungt år. Förslag att under hösten arrangerar en ledar aktivitetet. Avsätter
en vecka (v 42) under hösten där vi inte har en aktivitet. Brune organiserar.

8. Nästa ledarmöte
6 september

9. Mötet avslutas


