
 

 

 
 
 
Protokoll för styrelsemöte 16 januari 2022 (zoom) 

Närvarande:  
Malena Beijer, Lenita Jällhage, Örjan Berglin, Frida Meschke, Pim Rathsman, Eva Kindbladh 

Ej närvarande:  
Helena Paues, Rolf Wassberg 
 
§1 Mötet öppnas 
Malena Beijer förklarade mötet öppnat, och erbjöd sig att föra protokoll. 
 
§2 Val av justerare 

• Styrelsen valde Örjan Berglin till justerare. 
 
§3 Godkännande av dagordning 

• Styrelsen godkände dagordningen. 
 
§4 Föregående protokoll 
Styrelsen gick igenom förra styrelseprotokollet. 
 
§5 Coronarestriktioner 
Styrelsen gick igenom de restriktioner som finns för tillfället, och bestämde att terminen kan starta 
som vanligt, men att vi har utemöten.  

• Styrelsen bestämde också att ha möten via zoom tills restriktionerna släpper. 
 
§6 Kårstämma 
Styrelsen pratade om kårstämman 22 februari 2022 och allt som har med den att göra. 

• Styrelsen bestämde att den skall vara digital på zoom och starta kl 18:30 
• Styrelsen bestämde att Helena Paues skall tillfrågas om att vara mötesordförande. 
• Styrelsen fastställde att kallelse skall gå ut 25/1. Motionsstopp är 1/2 och att budgetmöte 

skall hållas den 7/2. Äskanden till budget skall vara inne 5/2. 
 
§7 Valborg 
Styrelsen pratade om Valborg, och Malena (valborgsgeneral) sa att ansökan om polistillstånd 
kommer att göras även om restriktionerna inte är gynnsamma just nu. 
 
§8 Ledarhelg 
Styrelsen pratade om ledarhelgen. Vi har avbokat Gilwell och lagt planeringen på is pga 
Corona. 

• Styrelsen bestämde att flytta ledarhelgen till senare i vår. Då det förhoppningsvis går att ses 
på ett bra sätt. Vi kommer inte att genomföra nån digital variant. 

 
§9 AL-möten våren 2022 

• Styrelsen beslutade att det skall hållas AL-möten 24/3 och 15/5 kl 18:30. 



 

 

 
§10 Ekonomi                   
Eva redogjorde för ekonomin, som är under kontroll. Hon håller på med bokslutsarbete och kommer 
att kontakta revisorn när det är klart. 

 
§11 Scouternas dag 
Scouternas dag kommer att hållas den 7 maj. Kåren har i år en kontroll på Björnklon. Vi letar 
baskontrollant. 
 
§12 Jamboree22 och Miniscout 
Lägercheferna Linda och Frida jobbar på med jamboreeanmälningarna och kommer att ha ett 
ledarmöte 30/1. Malena håller kontakten med Vässarö angående Miniscout 18-21/6. Björnungarna 
har visat intresse att följa med och Malena och Helena kommer att ha möte med dem. 
 
§13 Övriga frågor 
Vi hade inga övriga frågor. 
 
§14 Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas på zoon 13/2 kl 18:30 
 
§15 Mötets avslutande 
Malena avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Malena Beijer  
 
 
 
 
Justeras av 
 
 
 
Örjan Berglin 


