
 

Protokoll Kårstyrelsemöte 5 september 2021 
Närvarande Ledamöter: 

Anton Westerlund Rebecka Algotson Gustaf Holmqvist  

Holger Arthur  Lina Molin  Cecilia Kellberg (via Zoom) 
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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 Lina Molin till mötets justerare. 

1.4 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen utan några tillägg. 



 

 

2. Uppföljning av verksamheten 

2.1 Rapportering per gren 

2.1.1 Spårare 

Verksamheten för HT21 har börjat. 

Styrelsen har i övrigt inte tagit del av något speciellt från grenen. 

2.1.2 Upptäckare  

Verksamheten för HT21 har börjat. 

Styrelsen har i övrigt inte tagit del av något speciellt från grenen. 

2.1.3 Äventyrare 

Verksamheten för HT21 har börjat. 

Äventyrargrenen har nu fått sin nya avdelning Eldfåglarna som kommer ha 

sin verksamhet på tisdagar. 

Samtliga avdelningar på grenen ser trotts nyuppstartade Eldfåglarna väldigt 

stora grupper med scouter. 

2.1.4 Utmanare 

Matterhorn planerar att eventuellt byta veckodag för deras möten. Till vilken 

dag är ännu inte bestämt. 

Det nya utmanarlaget för HT21 har haft sin första hajk. Laget har i dagsläget 

inte valt sitt namn och är 24 scouter på pappret. 

2.1.5 Familjescouting 

Styrelsen har inte tagit del av något speciellt från grenen. 

2.2 Byggetgruppen 

Det har genomförts en golvrenovering i Mellan och trapphuset. I dagsläget pågår även ett 

arbete med att byta ut golvet i Utmanarrummet.  



  

3. Ekonomi 
Älvsjö scoutkår har fortfarande en god likviditet. Arbetet med ansökan om hyresstöd från staden 

har påbörjats.  

Färdigställande av verksamhetsårsekonomin kommer att färdigställas på  

fredagen 10 oktober 2021.  

 

4. Bygget 
Golvrenoveringen som nämndes i punkt 2.2 Byggetgruppen innebär att samtliga personer som är i 

lokalen uppmanas att ta av sig skorna när man är inomhus. Denna gång slipades golvet i Mellan 

men nästa gång golvet behöver renoveras kommer det troligen behöva bytas ut. 

4.1 Nya tarpar 

Rebecka Algotson redogör för ämnet. 

Älvsjö scoutkårs Vindskydd, pressar och tarpar håller på att bli utslitna. Med en ny 

äventyraravdelning samt större grupper på samtliga avdelningar på grenen kommer nytt 

material behöva köpas in. 

Hilleberg-tarpar är ett förslag med god kvalité, dock är dem dyra. Detta medför att en 

undersökning om fler märken bör göras för att se om det finns billigare alternativ som 

fortfarande medför en god hållbarhet.  

Detta måste diskuteras med Martin Blomquist gällande vilka vindskydd och pressar som 

kan lagas innan beslut om inköp av nytt material genomförs. 

Rebecka Algotson uppdras kontakta Martin Blomquist för att ett beslutsunderlag ska 

kunna tas fram för att sedan presentera detta för styrelsen.   

 

5. Förhållning till COVID-19  
Med den pågående vaccinationen mot COVID-19 så börjar det bli dags att revidera  

Älvsjö scoutkårs egna verksamhetsrestriktioner.  

En diskussion förs gällande hur restriktionerna ska ändras.  

En votering genomförs om ett krav på vaccination mot COVID-19 

(för alla som har möjligheten att ta vaccinet) och hur detta i så fall ska formuleras när det presenteras för 

kårens medlemmar.   

Styrelsen beslutar att ändra Älvsjö scoutkårs COVID-19 restriktioner till nedanstående punkter: 

 Endast en (1) avdelning får vistas på samma våningsplan i Bygget. 

Styrelsen uppdrar samtliga ledarlag att koordinera sig för att minska risken för onödiga 

möten mellan avdelningar vid ingångar, trapphus etc. 

 Endast tre (3) personer får sova inom samma subsid. 

 Övernattningar kan nu ske inomhus. 

Med detta så förutsätts det att man fortsätter vidta de normala försiktighetsåtgärderna som 

regelbunden handtvätt, hålla avstånd etc.  

 Ingen restriktion på antalet ledare som får vistas i Bygget samtidigt. 

Med detta så förutsätts det att man fortsätter vidta de normala försiktighetsåtgärderna som 

regelbunden handtvätt, hålla avstånd etc. 

 Alla som erbjuds ett vaccin mot COVID-19 ska ta vaccinet för att kunna delta i 

verksamheten. 

Detta är för att alla som är med i verksamheten ska kunna känna sig trygga. 



6. Kårstämman 2021 
Gustaf Holmqvist redogör för ämnet. 

Styrelsen beslutar att Älvsjö scoutkårs kårstämma 2021 kommer att hållas och genomföras fysiskt 

i person. 

Styrelsen kommer att ses kl. 13.00 den 3 oktober 2021 för att förbereda inför kårstämman.  

Kårstämman kommer att starta kl. 15.00 den 3 oktober 2021. 

7. Kårläger 2022 
Arbetet har påbörjats inför Kårlägret 2022. 

8. Datum för verksamhetsåret HT21-VT22 
Rebecka Algotson redogör för ämnet.  

Följande kommer en lista på några viktiga datum den närmaste tiden: 

 6/9 Ledarmöte 

 25/9 Scouternas Dag 2021 

 3/10  Kårstämman 2021 

 5/10  Ledarmöte  

 3/11 Ledarmöte 

 9/10 – 10/10 Scouternas Natt 2021 

 27/11 Julmarknaden 2021 

 12/12 Julavslutning 

 v.2  Terminstart VT22 

 13/1  Ledarmöte 

 28/5 – 29/5 Våraslutning 2022 

Observera att det är fullt tillåtet att ha avdelningsmöten veckorna efter julavslutningen och 

våravslutningen om avdelningen önskar att ha det. 

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

Ingen respons från kårens ledare på mailutskicket efter föregående möte.  

Styrelsen föreslår att hålla en firande med middag likt firandet för kårens 75års jubileum. 

Anton Westerlund kommer budgetera 50 000kr för firandet i budgetförslaget som kommer 

framföras på Älvsjö scoutkårs Kårstämma 2021.  

Rebecka Algotson uppdras skicka ut ett nytt mail till kårens ledare gällande förslaget.  

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

Utdragen har nu börjat komma in. I dagsläget är det bara propositionen om den nya policyn som 

ska färdigställas. 

 

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

Arbetsgruppen har nu färdigställt en specialanpassad handlingsplan för Älvsjö scoutkår om situationer 

där personer blivit utsatt för något övergrepp eller kränkning inom kåren, samt en handlingsplan för 

situationer där misstanke om kränkning och övergrepp utanför kåren.  

Det finns några små detaljer så som att få in Älvsjö scoutkårs sidhuvud i dokumentet och liknande 

innan dem distribueras till kårens medlemmar.  



12.  Beslut fattade av styrelsen 

12.1 Beslut om uppdaterade restriktioner i samband med COVID-19  

Styrelsen beslutar att ändra Älvsjö scoutkårs COVID-19 restriktioner till nedanstående 

punkter: 

 Endast en (1) avdelning får vistas på samma våningsplan i Bygget. 

Styrelsen uppdrar samtliga ledarlag att koordinera sig för att minska risken för 

onödiga möten mellan avdelningar vid ingångar, trapphus etc. 

 Endast tre (3) personer får sova inom samma subsid. 

 Övernattningar kan nu ske inomhus. 

Med detta så förutsätts det att man fortsätter vidta de normala 

försiktighetsåtgärderna som regelbunden handtvätt, hålla avstånd etc.  

 Ingen restriktion på antalet ledare som får vistas i Bygget samtidigt. 

Med detta så förutsätts det att man fortsätter vidta de normala 

försiktighetsåtgärderna som regelbunden handtvätt, hålla avstånd etc. 

 Alla som erbjuds ett vaccin mot COVID-19 ska ta vaccinet för att kunna delta i 

verksamheten. 

Detta är för att alla som är med i verksamheten ska kunna känna sig trygga. 

12.2 Beslut om genomförande av Älvsjö scoutkårs Kårstämma 2021 

Styrelsen beslutar att Älvsjö scoutkårs kårstämma 2021 kommer att hållas och 

genomföras fysiskt i person. 

 

13.  Nästa Styrelsemöte   
Nästa styrelsemöte kommer att vara den 27 september 2021 kl. 19.00–21.00 fysiskt i Bygget. 

Detta möte kommer att handla om eventuella motioner till Älvsjö scoutkårs Kårstämma 2021. 

14. Mötet avslutas 
Rebecka Algotson avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

________________________________  ________________________________  

Rebecka Algotson, justerare     Lina Molin, justerare 

 

 

 

 

_______________________________ 

Gustaf Holmqvist, sekreterare 


