
Kårstyrelsen
Styrelsemöte 2021-06-02

§ 71 – 85

Deltagare Malena Beijer, ordförande
Örjan Berglin
Lenita Jällhage 
Helena Paues
Rolf Wassberg, sekreterare

Frånvarande: Eva Kindbladh 
Frida Meschke
Pim Rathsman 

Övriga närvarande: Pawel Dabrowski

§ 72

Ordförande Malena Beijer hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.

Mötet öppnas

§ 73

Till att, jämte ordföranden, justera mötets protokoll utsågs Örjan 
Berglin.

Val justerare

§ 74

Utsänt förslag till dagordning för sammanträdet godkändes. Godkännande av 
dagordning

§ 75

Protokoll från kårstyrelsens föregående sammanträde 2021-04-21 
godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll 



§ 76

Restriktionerna har lättats något och sommarens planerade läger, 
inklusive Boomerang, kommer att kunna genomföras med vissa 
anpassningar

Coronaläget

§ 77

Miniscout och upptäckarlägret har i nuläget fler än 100 personer 
anmälda som deltagare.

Malena Beijer och Helena Paues kommer att inventerar 
köksutrustningen inför lägret.

Miniscout och 
upptäckarläger

§ 78

Anmälningsläget är något oklart inför Elementen och Semper Paratus 
läger sista veckan i juli. Klart är dock att lägret blir av.

Elementen och Semper 
Paratus

§ 79

Lägeravgifter flyter in i en jämn ström.

Kommunens bidragssystem kommer att ses över; Malena Beijer ingår i 
en referensgrupp för det arbetet.

Ekonomi

§ 80

På AL-mötet diskuterades främst kommande läger samt höstens 
ledarsituation som är något turbulent, framför allt saknas det 
Spårarledare.
Kön av intresserade Spårarscouter in spe är dock mer än välfylld.

AL-möte 

§ 81

Utifrån de senaste Coronauppgifterna planeras för en kårgemensam 
terminsstart 23/8.

Malena Beijer håller i arrangemanget.

Kårstart



§ 82

Det tycks ha förekommit Rave-partyn i närheten av Fräkenbotten. 
Polisen känner till händelserna.

En alldeles riktig basar planeras att genomföras 13 november i 
Kärrtorps gymnasium.

Kårstyrelsen beslutade att ny projektorduk ska köpas till lokalen. 

Rapport från arbetsgrupper

§ 83

Inga övriga frågor. Övriga frågor

§ 84

Nästa kårstyrelsemöte sker 16 augusti klockan 18:30, på något sätt 
som kommuniceras senare.

Nästa möte

§ 85

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

Mötet avslutas

Rolf Wassberg
Sekreterare

Malena Beijer
Ordförande

Örjan Berglin
Justerare


