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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 Anton Westerlund till mötets justerare. 

1.4 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen utan några tillägg. 



2. Uppföljning av verksamheten 

2.1 Rapportering per gren 

Styrelsen har inte tagit del av någon vidare rapportering sedan föregående möte.  

Mycket av detta beror på att VT21 avslutades i början på maj. 

2.1.1 Spårare 

Spårargrenens avdelningar har fortsatt planerandet för deras 

grengemensamma sommarläger. 

2.1.2 Upptäckare 

Valarna har haft en hajk som avslutning på VT21.  

Upptäckargrenens avdelningar har fortsatt planerandet för deras 

grengemensamma sommarläger.  

2.1.3 Äventyrare 

Alla avdelningar på äventyrargrenen har haft någon form av individuell 

avslutning för VT21. 

Alla avdelningar på grenen har planerat för individuella sommarläger.  

2.1.4 Utmanare 

Några av utmanarlagen har haft en intern avslutning på VT21. 

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 ämnet. 

Älvsjö scoutkår har fått hyresstöd. I övrigt har kåren vanliga utgifter och håller en stabil 

ekonomisk kurs. 

 

4. Bygget 
När bytet av Byggets fönster nu slutförts är fasaden nästa steg.  

Styrelsen har valt att vänta med att fortsätta planerandet och eventuells beslutstagande till hösten 

2021.  

 

5. Förhållning till COVID-19  
Holger Arthur redogör för ämnet.  

Älvsjö scoutkårs uppdaterade restriktioner som kommer användas på alla kårens läger för 

sommaren 2021 presenteras för styrelsen.  

Holger Arthur uppdras att färdigställa dokumentet med restriktionerna och sedan maila ut 

dokumentet på remiss till kårens ledare. Om ingen vidare respons som skulle leda till justering av 

dokumentet skulle uppstå innan 10 juni kommer därefter restriktionerna att läggas upp på 

hemsidan. 

 



6. Utmanarledare HT21 
Rebecka Algotson redogör för ämnet. 

Styrelsen har nu tagit emot en intresseanmälan för att vara utmanarledare för det  

nya utmanarlaget som bildas HT2021. 

 

Styrelsen beslutar att tillsätta det ledarlag som anmält sitt intresse som utmanarledare för det  

nya utmanarlaget som bildas HT2021.  (Beslutet fattades enhälligt). 

 

7. Kårstämman 2021 

7.1 Verksamhetsberättelsen 

Gustaf Holmqvist redogör för ämnet.  

Verksamhetsberättelsen 2020-2021 och dess olika delar delas upp mellan styrelsens 

medlemmar med tre undantag: 

Styrelsen uppdrar Lovisa Engwall att skriva punkt ”1.2.1 Ledarutveckling” 

i verksamhetsberättelsen 2020-2021. 

 

Styrelsen uppdrar Martin Blomquist att skriva punkt ”1.2.2 Materiel”  

i verksamhetsberättelsen 2020-2021. 

Styrelsen uppdrar Byggetgruppen att skriva punkt ”1.2.3 Scoutlokalen Bygget”  

i verksamhetsberättelsen 2020-2021. 

7.2 Propositioner 

7.2.1 Utdrag ur belastningsregistret 

Rebecka Algotson och Anton Westerlund redogör för ämnet.  

Styrelsen uppdrar arbetsgruppen bestående av Rebecka Algotson,  

Anton Westerlund och Eira Mendoza, att skriva propositionen till 

Kårstämman 2021.  

7.3 Motioner 

7.3.1 Bemötande av Motion radiokommunikation 

Anton Westerlund redogör för ämnet. 

Anton Westerlund uppdras formulera ett bemötande av motionen om 

radiokommunikation skriven av Max Engman, som stämman tog del av vid 

Kårstämman 2020. 

7.4 Genomförande 

Styrelsen kommer att förbereda sig för att genomföra Kårstämman 2021 på ett sätt likt 

Kårstämman 2020. Detta innebär att stämman kommer genomföras både via ”Zoom” och i 

person i Bygget med samtliga omröstningar via verktyget ”Vote-it”. 

Vid eventuellt förändrade restriktioner i samband med den rådande pandemin kommer 

styrelsen att justera hur Kårstämman 2021 genomförs.  

 

  



8. Älvsjö scoutkår 80-års jubileum 2022 
Rebecka Algotson redogör för ämnet.  

2022 fyller Älvsjö scoutkår 80 år! I och med detta skulle det vara roligt med ett firande som leder 

upp till Kårlägret 2022 (namn TBA).  

Rebecka Algotson uppdras skicka ut ett mail om frågan om intresse om att vara med i en 

arbetsgrupp.  

 

9. Ansökan om bidrag från Upplevelsefonden 

9.1 Ester Hagberg Kuylenstierna 

Styrelsen har tagit del av en ansökan om bidrag ur upplevelsefonden som kommer att 

användas till evenemanget Blå Hajk Forsfararna som kommer genomföras sommaren 

2021. 

  

Styrelsen beslutar att bidra Ester Hagberg Kyulenstierna med maxbeloppet på 1500 kr för 

arrangemanget från upplevelsefonden + 300kr för resan till arrangemanget  

(resebidraget ges ut mot kvitto).  

Ester Hagberg Kuylenstierna uppdras hålla en presentation samband med  

julavslutningen 2021, alternativt i skriftlig form. 

 

10.  Uppföljning ”Utdrag från belastningsregistret” 
Arbetsgruppen har haft ett arbetsmöte. I nuläget ska gruppen arbeta med att omformulera Älvsjö 

scoutkårs policy för att den ska förhålla sig till de nya kraven.  

Utöver det kommer gruppen att skriva ett Q&A dokument för tänkbara vanliga frågor som  

Älvsjö scoutkårs ledare kan ha.  

I augusti 2021 måste samtliga ledare visa upp sitt utdrag från belastningsregistret för att kunna 

vara ledare för HT 2021. I dagsläget är Eira Mendoza, Rebecka Algotson och Anton Westerlund 

registerutdragsadministratörer och därmed måste minst en av dem vara med vid uppvisandet. 

 

11.  Uppföljning ”Trygga Möten” 
Cecilia Kellberg redogör för ämnet.  

Cecilia Kellberg och Eira Mendoza håller på med att formulera om den mall som scouterna har 

angående Trygga möten för att den ska passa Älvsjö scoutkår. Dokumentet kommer framföras för 

styrelsen på nästkommande möte. 

 

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

Anton Westerlund har tagit in offerter på utrustning som passar den kravspecifikation som 

motionen nämnde. Utifrån dessa offerter så ligger priser på 1700 kr per enhet. 

Att hyra enheter från exempelvis företaget Zodiac (ett företag i Skarpnäck) ligger kostnaden istället på 

ca 100 kr per enhet för 2 veckors tid under sommaren. (priset gäller för runt 20 enheter) 

Att köpa exempelvis walkie-talkies är billigare men har inte samma effektivitet som radioenheter 

med de kravspecifikationer som motionen nämnde.  

Samtliga exempel kommer framföras i styrelsens bemötande av motionen till Kårtämman 2021. 



13.  Beslut fattade av styrelsen 

13.1 Beslut om utmanarledare för det nya utmanarlaget HT21 

Styrelsen beslutar att tillsätta det ledarlag som anmält sitt intresse som utmanarledare 

för det nya utmanarlaget som bildas HT2021.  (Beslutet fattades enhälligt). 

13.2 Beslut om att bidrag från upplevelsefonden 

Styrelsen beslutar att bidra Ester Hagberg Kyulenstierna med maxbeloppet på 1500 kr 

för arrangemanget från upplevelsefonden + 300kr för resan till arrangemanget  

(resebidraget ges ut mot kvitto).  

 

14.  Nästa Styrelsemöte   
Nästa styrelsemöte kommer att vara den 5 september 2021 kl. 19.00–21.00 fysiskt i Bygget. 

 

15.  Mötet avslutas 
Rebecka Algotson avslutar mötet. 

  
 

 

 

 

________________________________  ________________________________  

Rebecka Algotson, justerare     Anton Westerlund, justerare 

 

 

 

  

 

 

________________________________ 

Gustaf Holmqvist, sekreterare 

  


