
 
 
 

 

 

Kårstyrelsen 

Protokoll styrelsemöte 2022-03-13 
 

 

Deltagare  Robert Trygg, ordförande 

Monica Larsson, sekreterare 

Eva Kindbladh 

Frida Liif 

Martina Palm 

Matilda Carlberg 

Örjan Berglin  

Lenita Jällhage 

 

 § 1  Mötet öppnas 

Ordförande Robert Trygg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

Vi pratade om vad det innebär att sitta i en styrelse, vad styrelsens uppdrag är och att det är 

viktigt att dvs hantera frågor om enskilda personer och annat som som kan komma att 

diskuteras i styrelsearbetet på ett respektfullt sätt. 

 

Vi beslutade att alla medlemmar är välkomna att deltaga i en fråga på styrelsens agenda eller 

om de vill anmäla en egen fråga. Närvaro ska anmälas i förväg till kårsekreteraren Monica så 

att punkten/närvaron kan planeras tex genom att lägga punkten högt upp på dagordningen.  

 

Dagordning och kallelse kommer att skickas ut till alla ledare i kåren. 

 

 

 

§ 2  Val justerare 

Frida Liif utsågs till att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll. 

 

 

§ 3  Dagordning och mål för mötet 

Dagordningen för mötet godkändes. 

 

Mål för mötet: 

● avsluta överlämning från föregående kårstyrelse 

● göra klart allt praktiskt efter kårstämman 

● att KS får ett gemensamt grepp om verksamheten och kommer igång med vårt arbete 

● definiera kårens utmaningar och mål för 2022 

 

 



 
 
 

 

§ 4  Föregående protokoll 

Föregående styrelseprotokoll från sista mötet med föregående års styrelse 2022-02-13 

godkändes och ska publiceras på hemsidan. 

 

Protokoll från kårstämman är inte klart men är på gång. Monica säkerställer att det blir klart. 

 

Protokoll från konstituerande styrelsemöte efter kårstämman 2022-02-22 är fastställt. 

 

Kårstyrelsen beslutade att införa en Att göra-lista i protokollen för att säkerställa att beslutade 

arbetsuppgifter slutförs och att fattade beslut genomförs. 

 

 

§ 5  Överlämning från föregående styrelse 

Robert och Malena har haft flera samtal för överlämning av diverse frågor och dokument från 

gamla styrelsen. Malena har varit mycket hjälpsam. 

 

Malena har haft kårens digitala dokument från sin samt Lottas tid som ordförande lagrade på 

egen dator. Robert har fått alla filer av Malena samt ytterligare filer från Rolf Wassberg, 

avgående kårsekreterare. Robert har sorterat in alla filer i en gemensam struktur på en ny 

Google Drive ”Styrelsen”. Bland filerna finns även filer som ska delas med kårens ledare i ett 

nästa steg. 

 

 

§ 6  Uppdatering av roller och behörigheter efter kårstämman 

Örjan har uppdaterat alla behörigheter till Drive, mailistor genom att att ta bort avgående och 

lagt till nyvalda i styrelsen. 

 

Postmottagare är bytt till Monica på hemsidan och i Scoutnet.  

 

Kårens befattningshavare i Scoutnet är uppdaterade av Robert. 

 

Alla i kårstyrelsen utom Matilda och Martina har blipp till lokalen. Martina/Matilda får 

kontakta Bosse för att få blipp till lokalen. 

 

 

§ 7  Uppdatering av hemsida och kårkalender fram till KST 2023  

Vi behöver uppdatera hemsidan med kårstyrelseprotokoll och kårstämmoprotokoll med 

bilagor. Kårstyrelseprotokoll skickas även ut via mail. 

 

Kårkalendern på hemsidan ska uppdateras med AL-möten, Valborg, Scouternas dag, 

Kåravslutning, Kårstart, Ledarhelg, Lilla Julafton samt avdelningarnas övernattningar/hajker.  

Monica fixar det. 

 

 



 
 
 

 

§ 8 Medlemsantal, medlemsregister och kö 

 

Medlemsantal, medlemsregister 

Vi har i verksamhetsberättelsen 285 medlemmar men bara 237 är registrerade i Scoutnet. Vi 

har ca 40 medlemmar som inte är registrerade i Scoutnet och som inte har fakturerats varken 

ht 2021 eller vt 2022. Dessutom har vi ca 23 registrerade fd. medlemmar som inte betalar 

längre men som kåren får betala avgifter för till Scouterna och SSD. Vi har 66 personer som 

inte betalat för vt 2022 innan förfallodagen.  

 

Robert håller på att gå igenom medlemsregistret för att ta bort de som slutat, lägga till de som 

saknas och ta kontakt med dem som inte har betalat för att fråga om de är kvar i kåren. 

Så gott som inga scouter som började i höstas är registrerade som medlemmar varken 

Björnungar eller spårare. Kåren har förlorat ca 30 000 kr för höstterminen och riskerar 

motsvarande förlust för vårterminen om vi inte snabbt får ordning på registret och får iväg 

saknade fakturor för våren.  

 

Vad vi behöver göra nu är: 

1. Ta bort fd. medlemmar som kostar pengar 

2. Rädda kårens pengar genom att registrera alla saknade medlemmar och se till att alla 

betalar sina fakturor. 

3. Ta fram ny rutin för att sköta Scoutnet 

 

Kårstyrelsen beslutade att: 

1. Är man medlem i kåren skall man betala för vårterminen 

2. Om ledare som är kvar i kåren inte har betalat tidigare terminsavgifter ska de betala 

för de terminer som är obetalda 

3. Medlemmar som inte är registrerade i höstas skall inte betala mer än vårterminen. 

4. Robert jobbar vidare med registrering och fakturering tills registret ärr uppdaterat. 

5. Robert och Örjan ska ta fram en ny rutin för registrering och uppföljning av 

betalningar i Scoutnet. 

 

Kö 

Kåren har ett eget kösystem med anmälningsformulär på hemsidan. De data vi samlar in 

stämmer bara delvis med uppgifterna som behövs för registrering i Scoutnet. Det innebär att 

när en scout börjar måste vi först samla in kompletterande uppgifter och sedan mata in alla 

uppgifter manuellt i Scoutnet. Scoutnet har en inbyggd köfunktion som vissa redan hittat till 

vilket innebär att vi har två olika köer. 

Fördelen med Scoutnet är att systemet sparar arbete och är mer GDPR-säkert. 

 

Styrelsen beslutade att vi ska övergå till kö i Scoutnet och länka till Scoutnets 

anmälningsformulär från vår hemsida. Bzz ansvarar för att slå ihop köerna.  

 

 

 

§ 9  Ekonomi 



 
 
 

 

 

Eva meddelade att vi har fått ett engångsbelopp på 411:-/scout (68 000☺ som är registrerad i 

Scoutnet, detta är ett Coronabidrag. Eva meddelade vidare att kårens ekonomi är i balans. 

 

Styrelsen beslutade att KNUG får behålla sitt avdelningsbidrag trots att de har gått upp i 

Semper Paratus. 

 

Kårens Internetabonnemang är ett privatabonnemang eftersom företags/föreningsabonnemang 

är mycket dyrare. Abonnemanget ska flyttas över från Malena till Eva. 

 
 
§ 10 Ledarsituation och hur mår våra avdelningar? 

Björnungarna: AL Maja Knochenhauer, Johanna Nordén, Melinda Sundelius, 

föräldraassistent 

 

Dinosaurien:  AL Malena Beijer, Filip Linde, assistent, Mai Landahl, assistent 

 

Grodan:  AL Malena Beijer, Klara Beijer Mörk, Anni Thunström, assistent 

 

Vargen:  AL Örjan Berglin, Marcus Fröjmark, föräldraassistent, Robert Cornelius, 

föräldraassistent 

 

Ringen:  AL Linda Jakob, Kerstin ”Gnidde” Sandin, Margareta Dahlström, 

föräldraassistent, David Kästel, föräldraassistent, Pawel Dabrowski, 

föräldraassistent 

 

Stacken:  AL Monica Larsson, Sara Bothén/Magnus Bothén 50%, Wictor Nyberg 

(föräldraledig), Ludvig Heed, Henrik Nilsson, Mikael Gollvik, Hampus 

Asplund, assistent 50%, Mattias Möller, föräldraassistent, Cecilia Engwall, 

assistent, Siri Nyke, föräldraassistent 50 % 

 

Elementen:  AL Frida Liif, , Mårten Carlberg, Kjell-Ove Schramm 

 

Semper Paratus: AL Veronika Körnegård, Helena Paues, Bo Nykvist, Helena Lundberg, 

Alicia Holmström 

 

Wild Teens:  AL Gustav Martling, Nils Merkel 

 

De två senaste åren har pga. pandemin inte varit vanliga verksamhetsår. Många avdelningar är 

trötta efter en tuff pandemiperiod. Vi behöver se över stämningen i kåren och förstärka 

gemenskapen.  

 

Styrelsen konstaterar att Dinosaurien, Grodan, Vargen, Ringen och Elementen behöver fler 

ledare.  Stacken, Semper Paratus och Wild Teens har tillräcklig ledarbemanning.  



 
 
 

 

 

Vi behöver komma igång med vår egen Ny i kåren-utbildning igen. 

Få de ledare som inte har gått på Leda scouting (6 tim) att gå den, gärna genom att köra den 

lokalt. Försöka få fler ledare att gå andra kurser. Vi saknar även KUL. 

 

 

§ 11  Kommande aktiviteter 

Se bilaga 1. Frida och Örjan skall till nästa KS ta fram förslag till ledarhelg. 

 

 

§ 12  Trygghet 

Trygga möten och Registerutdrag från polismyndigheten  

Vi behöver se till att alla aktiva ha gått trygga möten och har lämnat in registerutdrag från 

Polisen. Detta gäller även de som följer med på övernattningar/läger i kåren.  

 

Monica skall kolla upp vilka som har gått Trygga möten och lämnat in registeruppgifter från 

Polisen till nästa KS. 

Vi behöver en rutin så att det fungerar löpande samt utse en ansvarig på nästa KS. 

 

Krisplan 

Monica och Frida ska se över kårens krisplan. 

 

 

§ 13  Kårhandboken och ledarfolder 

Kårhandboken skall Bzz och Monica kolla om den är färdig eller behöver uppdateras. 

Monica och Bzz skall också kolla upp ledarfoldern från 2017 (prata med Helena P). 

 

 

§ 14  Kårstyrelsens utmaningar och mål 2022 

Vi diskuterade vad som behöver göras och nämnde bl.a. se över: utbildningen Introduktion i 

kåren, uppstart för terminen, inköpsbehov, Fräkenbotten, inventera vilka tält vi har, Årshjulet, 

Kårhandboken, Krisplan, Medlemsregistret och lotteristånden till valborg. 

 

När det gäller Fräkenbotten kommer vi att skriva ett nytt kontrakt, när de tar kontakt med oss. 

Hans har kontakt med kommunen. Stugan behöver ny vedspis och fasaden behöver göras i 

ordning. Kåren ska inte lägga pengar på detta förrän vi vet att vi kan ha stugan kvar.  

 

Lenita vill vara med i den grupp som jobbar med kontraktet. 

 

De största och viktigaste utmaningarna 2022 är: 

● Medlemsregister och fakturering 

● Stärkt ledargemenskap 

● Fräken – kontrakt och renovering 

● Öka antalet ledare och assistenter 



 
 
 

 

 

§ 15  Övriga frågor 

Kåren fyller 70 år 2025 

Det ska vi fira ordentligt. 

 

Kontoret 

Kontoret behöver påfyllning av kontorsmateriel, det fixar Monica. 

 

Ledarutnämningar och förtjänstmärken 

Vi behöver se över vilka som har blivit ledarutnämnda under coronatiden och vilka som skall 

ledarutnämnas i år samt vilka som skall ha förtjänstmärken. 

 

Lekmaterial 

Lekmaterialet i lokalen behöver ses över. Tas upp på AL-mötet 15 mars. 

 

Lägerförrådet 

Behöver en ordentlig sortering, var saker skall vara osv. 

 

Kommunikation 

Örjan ska skapa Messenger-grupp för KS för snabb och smidig kommunikation.  

 

Kårläger 2023 

Skall vi ha kårläger sommaren 2023? Styrelsen tror att ett gemensamt läge för hela kåren 

skulle vara bra för sammanhållningen i kåren efter pandemin. Frågan kommer att tas upp på 

AL-mötet och frågan på nästa KS. 

 

 

§ 17  Nästa kårstyrelsemöte 

Nästa KS är den 7 april kl. 18.30 hos Bzz. Vi ska fundera på om vi ska ha en KS-helg. 

 

Vid protokollet 

 

Monica Larsson 

Justerare 

 

Robert Trygg  Frida Liif  



 
 
 

 

Bilaga 1 Styrelsens Att göra-lista 

Att göra Vem Skall vara 
klart 

Kommentar/status 

Kårstämmoprotokollet Monica Nästa KS  
Göra klart Drive för Styrelsen Bzz Nästa KS  
Göra ett årshjul Monica Nästa KS  
Uppdatering av Scoutnet och 
indrivning av medlemsavgifter 

Bzz Nästa KS  

Ta fram ny rutin för att sköta Scoutnet 

 
Bzz/Örjan Nästa KS  

Gå över till kö i Scoutnet Bzz Nästa KS  
Uppdatera hemsidan med KS och 
KST-protokoll 

IT-gruppen Nästa KS  

Uppdatera Kårkalendern på 
hemsidan med alla kårevenemang + 
hajker/övernattningar 

Monica Nästa KS  

Byta innehavare av Internet-
abonnemang från Malena till Eva 

Örjan Nästa KS  

Ny i kåren-utbildning  

Leda scouting (6 tim) lokalt 

Uppmuntra ledare gå andra kurser 

KS   

Inventera status på Trygga 
möten/Registerutdrag 

Monica Nästa KS  

Skapa rutin Trygga möten/ 
Registerutdrag 

   

Fräken nytt avtal Lenita, Hans   
Kåren fyller 70 år 2025  Senare  
Gå igenom lotteristånden  Valborg  
Ledarutnämningar/förtjänstmärken Monica KS i april  
Värva ledare Unga ledare: Bzz, 

Frida 
Till 
höstterminen 

 

Ledardag Frida/Örjan Nästa KS  
Ledarhelg i höst Frida/Örjan Nästa KS  
Krisplan Frida/Monica Nästa KS  
Kårhandboken Bzz/Monica Nästa KS  
Ledarfolder Bzz/Monica Nästa KS  
Material till kontoret Monica Nästa KS  
Lekmaterial KS, tas upp på 

AL-träffen 
  

Lägerförrådet Materielgruppen 
med flera 

  



 
 
 

 

Att göra Vem Skall vara 
klart 

Kommentar/status 

Kårläger 2023 KS, tas upp på 
AL-träffen 

  

Skapa en Messenger-grupp för KS Örjan Nästa KS  

Scouternas dag  maj  
Miniscout Malena juni  
Utmanarlägret Linda juni  
Jamboree 22 Mårten juli  
Basar, boka lokal/tidigast v 46 
lämpligen 19/26 nov 

Monica   

 

  



 
 
 

 

Bilaga 2 Kårkalender 
 

Mars 

13 KS 08-00, Valborgsmöte i lokalen  16.00 

27  AL-träff i lokalen 18.30 

 

April 

 7 KS hos Bzz 18.30 

29 Valborgsfix 

30 Valborg på Nytorpsgärde 

 

Maj 

1 Städa på Nytorpsgärde 

5 KS hos Monica 18.30 

7 Scouternas dag 

15 AL-träff i lokalen 18.30 

30 Kåravslutning 

 

Juni 

8 KS i lokalen 18.30 

15-21 Upptäckarläger 

18-21 Miniscout 

 

Juli 

30/7-6/8 Jamboree 

 

Augusti 

23  Kårstart 

29 KS 18.30 

 

September 

2-4  Ledarhelg 

26 KS 18.30 

 

Oktober 

24  KS 18.30 

 

November 



 
 
 

 

21 KS 18.30 

 Basarfix (väntar på svar från skolan) 

 Basar (väntar på svar från skolan) 

 

December 

2-4 Lilla Julafton 

12 KS 18.30 

 

Januari-2023 

15 KS 18.30 

 Ledarhelg 

 

Februari 

6 KS 18.30 

15 Motionsstopp 

22 Kårstämma 18.30 

 

Skollov 

2022 

11-14 april Påsklov 

10 juni Skolan slutar 

18 augusti Skolan börjar 

31 okt-4 nov  Höstlov 

23 dec-6 jan   Jullov 

 

2023 

9 januari Skolan börjar 

27 febr-3mars Sportlov 

13 juni       Skolan slutar 

 


	Björnungarna: AL Maja Knochenhauer, Johanna Nordén, Melinda Sundelius, föräldraassistent

