
 

Kårstyrelsemöte 3 maj 2021 

Dagordning 

• Mötet öppnas 

• Uppföljning av verksamheten 

• Ekonomi 

• Bygget 

• Förhållning till COVID-19  

• Utmanarledare HT21 

• Uppföljning ”Utdrag från belastningsregistret” 

• Uppföljning ”Trygga Möten” 

• Uppföljning ”Radiokommunikation” 

• Övriga frågor 

• Nästa styrelsemöte 

• Mötet avslutas 

 

1. Mötet öppnas 

2.  

2.1 Val av ordförande. Rebecka 

2.2 Val av sekreterare. Holger  

2.3 Val av justerare. Cecilia 

2.4 Godkännande av dagordning 

 

3. Uppföljning av verksamheten 

3.1 Rapportering per gren 

3.1.1 Spårare 

3.1.2 Upptäckare  



3.1.3 Äventyrare 

3.1.4 Utmanare 

3.1.5 Familjescouting 

3.2 Byggetgruppen 

 

Sammanfattning: Med hänsyn till coronapandemin har och 

kommer skyddsåtgärder, i form av modifierade utformningar av 

hajker och utfärder, att genomföras före sommaruppehållet.  

 

Genomgång per avdelning av ledarsituationen inför hösten. 

4. Ekonomi. Fått statsbidrag + medlemsavgifter. Har nu 900 000 kr 

på bankkontot, således god ekonomi, men vi hoppas på 

julmarknadsintäkter 2021. 

5. Bygget. Fönstren bytta och betalda. Nästa projekt är renovering av 

fasaden. Gamla offerten kollas. Anton kontaktar Brune. 

6. Förhållning till COVID-19. Info på hemsidan uppdateras av 

Rebecka. Restriktionerna är oförändrade gällande möten och 

sommarläger.  

7. Utmanarledare HT21. Nya utmanarlaget (ännu utan namn) 

behöver ledare. Rebecka talar med utmanarledare och potentiella 

ledare för nya laget. 

8. Uppföljning ”Utdrag från belastningsregistret”. Tas upp på 

ledarmötet ons 5 maj och kontroller av originalhandlingar kommer 

att utföras i samband med mötena vecka 19 och 20. 

Policydokument utformas. Redovisning på kårstämman. Anton 

mailar Scouterna och undersöker om stadgeändring är nödvändigt 

för kårstyrelseledamöten utan direkta barn- och ungdomskontakter. 

9. Uppföljning ”Trygga Möten”. Bordlägger frågan tills Eira kan 

medverka. 



10. Uppföljning ”Radiokommunikation”. KS fortsätter 

behandla frågan och undersöker behovet. Punkten tas upp vid näst 

KS-möte 7 juni. 

 

11.  Övriga frågor. GDPR: Personuppgifter på Google Drive, 

molntjänst inkl vaccinationsstatus, läkemedelsanvändning finns 

kopplade till personnummer. KO Robert är datauppgiftansvarig 

vilket kommer att framgå på hemsidan. 

12.  Nästa styrelsemöte. 7 juni kl 19.  

11.   Mötet avslutas 

// 

Vid datorn, 

Holger Arthur 

 


