
Kårstyrelsen
Styrelsemöte 2021-04-21

§ 57 – 70

Deltagare Malena Beijer, ordförande
Örjan Berglin
Eva Kindbladh, från och med § 65
Frida Meschke
Helena Paues
Rolf Wassberg, sekreterare

Frånvarande: Lenita Jällhage 
Pim Rathsman 

Övriga närvarande: Henrik Nilsson

§ 57

Ordförande Malena Beijer hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.

Mötet öppnas

§ 58

Till att, jämte ordföranden, justera mötets protokoll utsågs Frida 
Meschke.

Val justerare

§ 59

Utsänt förslag till dagordning för sammanträdet godkändes. Godkännande av 
dagordning

§ 60

Protokoll från kårstyrelsens föregående sammanträde 2021-03-11 
godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll 



§ 61

Inga ändringar har meddelats rörande de restriktioner som gäller. Vi 
avvaktar med spänning besked om sommarläger.

Coronaläget

§ 62

Kårens gemensamma kåravslutning ställs in, inget digitalt alternativ 
planeras.

Kårstyrelsen diskuterade hur vi kan ordna ledarutnämningar och 
utdelning av förtjänstmärken.

Kåravslutning

§ 63

Alla avdelningar kommer att åka till Vässarö (om vi kan och får), dock 
vid olika tider:

Spårare 19 – 22 juni
Upptäckare 16 – 22 juni
Elementen och Semper Paratus sista veckan i juli
Flera utmanare deltager på Boomerang 24 juni – 4 juli

Sommarläger

§ 64

Kårstyrelsen beslutade att paviljonger ska inköpas inför sommarens 
läger.

Örjan Berglin tar kontakt med Michael Johannesson och ordnar detta 
inför lägret.

Munskydd, handsprit och handskar samt ett par alternativa 
transportkärror ska köpas in.

Inköp inför sommaren

§ 65

Det händer inte mycket i ekonomin just nu, lite aktivitetsbidrag har 
influtit.

Ekonomi



§ 66

Direktsänt evenemang från lägerbålsplatsen. 
KNUG sjunger och håller vårtal.

Webshop med framför allt blommor kommer att ordnas och virtuella 
våfflor går att köpa.

Malena Beijer ansvarar för arrangemanget och Örjan Berglin sköter 
bild och ljud.

Virtualborg 30 april

§ 67

Låset i lokalen är reparerat.

Vi har fortfarande inte fått svar från Stockholms stad angående 
Fräkenbotten.

Rapport från arbetsgrupper

§ 68

Inga övriga frågor. Övriga frågor

§ 69

Nästa kårstyrelsemöte sker 18 maj klockan 18:30, digitalt via Zoom. Nästa möte

§ 70

Ordförande Malena Beijer tackade alla närvarande för visat intresse 
och förklarade mötet avslutat.

Mötet avslutas

Rolf Wassberg
Sekreterare

Malena Beijer
Ordförande

Frida Meschke
Justerare


