
 
 
 
 

 

 

Kårstyrelsen 

Protokoll styrelsemöte 2022-04-07 
 

 

Deltagare  Robert Trygg, Bzz, ordförande 

 Monica Larsson, sekreterare 

 Frida Liif 

 Martina Palm 

 Matilda Carlberg 

 Örjan Berglin  

 Veronika Körnegård § 1-5 

 Helena Lundberg § 1-5 

 Anni Thunström § 1-5 

   Pim Rathsman § 1-5 

 

Frånvarande Eva Kindbladh 

 Lenita Jällhage 

 

 

Styrelsens viktigaste utmaningarna 2022 är: 

● Medlemsregister och fakturering 
● Stärkt ledargemenskap 
● Fräken – kontrakt och renovering 
● Öka antalet ledare och assistenter 

 

 

 § 1  Mötet öppnas 

Ordförande Robert Trygg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

 

§ 2  Utse mötessekreterare och justeringsperson 

Monica Larsson utsågs till mötessekreterare och Matilda Carlberg utsågs till att tillsammans med 

ordförande justera mötets protokoll. 

 

  



 
 
 
 

 

§ 3  Dagordning och mål för mötet 

§ 1  Mötet öppnas 

§ 2  Utse mötessekreterare och justeringsperson 

§ 3  Dagordning och mål för mötet 

§ 4  Föregående protokoll 

§ 5 Patrull KNUG har anmält en fråga och kommer på besök 

§ 6  Inkommande post, obesvarad kommunikation från medlemmar 

§ 7  Avdelningar 

§ 8 Slutrapport storstädning av medlemsregister och kö för nya scouter 

§ 9 Utse ny medlemsregistrator 

§ 10 Fakturering av försenade medlemsavgifter (Frida) 

§ 11 Diskussion om medlemsavgifter (Eva) 

§ 12  Digital informationshantering 

§ 13  Kårens ekonomi (Eva)  

§ 14 Utbildningsbehov och behov av KUL (Lenita) 

§ 15  Förberedelser för höstterminen 

§ 16  Kommande program (Martina) 

§ 17  Genomgång av Styrelsens Att göra-lista 

§ 18  Övriga frågor 

§ 19  Nästa kårstyrelsemöte 

§ 20 Mötet avslutas 

 

Dagordningen för mötet godkändes. 

 

 

§ 4  Föregående protokoll 

Föregående styrelseprotokoll från 2022-03-13 har uppdaterats av Bzz efter utskick, godkändes 

och ska publiceras på hemsidan. 

 

● Protokoll från kårstämman är inte klart men är på gång.  
● Protokoll från konstituerande styrelsemöte efter kårstämman 2022-02-22 är fastställt men inte 

distribuerat/upplagt på hemsidan. 

Monica säkerställer att protokollen blir klara, distribuerade och publicerade på hemsidan. 

 

 

§ 5  Patrull KNUG har anmält en fråga och kommer på besök (max 10 min) 

KNUG är 7 st, vill åka till Gotland 26-29 maj, Kristi himmelfärdshelgen, lägerplatsen kommer 

att vara intill lasarettet i Visby. Ledarna kommer att vara kontaktpersoner hemma.   

 

Styrelsen beslutade att de självklart får åka, tackar för bra info och önskar trevlig resa. 

Styrelsen ska också se över riktlinjer för möten och utfärder i Kårhandboken eftersom det 

uppfattas som oklart vad scouter får göra utan närvarande ledare. 



 
 
 
 

 

 

 

§ 6  Inkommande post, obesvarad kommunikation från medlemmar 

En granne i huset, Tuva Maja Jansson, Fyrskeppsvägen 57, har frågat om hon får låna lokalen för 

att träna Lindy Hop ett par gånger. De kommer att vara max 4 personer och spela musik men inte 

på särskilt hög ljudnivå. 

Kårstyrelsen beslutade att Tuva får låna lokalen 1-2 tillfällen eftersom hon bor i huset. 

 

Våra utmanare i SP/KNUG Annie, Pim och Klara sitter i distriktets utmanar-AU. De ska ha ett 

litet arr. i lokalen fredag 22/4 på kvällen. De har koll på att de inte får vara för högljudda och inte 

hålla på längre än till kl 22. Utmanar-AU har med sig sina ”vux”, så det finns vuxna där under 

kvällen. 

Kårstyrelsen beslutade att utmanar-AU får använda lokalen. 

 

Frida har varit på kårledningsträff på distriktet. Många kårer upplever likt oss viss 

pandemintrötthet bland ledare och diskuterar hur vi som kår arbetar med sammanhållningen.  

Cissi från Bandhagen tipsar om att på kåravslutningen göra en tipspromenad med praktiska 

scoutinslag till föräldrarna för att locka dem att bli ledare. Det har givit aktiva föräldrar ledare i 

deras kår. Utvecklingskonsulenten Nicole ska ha tipspromenaden. 

 

Distriktet meddelar att vi måste göra av med Corona-bidraget innan 2022 är slut. 

Eva får kolla upp hur redovisningen ska gå till. 

 

En journalist från Mitt i ringde Monica och vill skriva om vårt valborgsfirande, Monica 

hänvisade till Malena som är valborgsgeneral. 

§ 7 Avdelningar 

Rapport AL-möte 27/3 

Alla avdelningar utom Björnungarna och Wild Teens deltog.  

 

Pandemin har påverkats sammanhållningen i kåren, helheten har tagit stryk. De nya ledarna ser 

inte helheten, att de är med i ett större sammanhang. Viktig att alla känner sig inkluderade och 

kan påverka. Vi behöver mer kår-gemensamma aktiviteter.  

 

Många av våra avdelningar har känt sig isolerade inom sin egen gren och önskar fler  

gemensamma aktiviteter 

 

Verksamheten på avdelningarna fungerar bra överlag men samverkan och helheten har tagit 

stryk av pandemin. 

 

Ledarteamet i Elementen är slitna och behöver förstärkning.  

 



 
 
 
 

 

Det är viktigt att i god tid bearbeta ledarsituationen i höst med fokus på unga ledare och äldre 

scouter intresserade av att vara på avdelning. Bzz, ledarna på Elementen, Veronika och Gustav 

ska jobba vidare med frågan under våren. Rapporteras till KS & nästa AL-möte sö 15/5. 

 

 

§ 8 Slutrapport storstädning av medlemsregister och kö för nya scouter 

I verksamhetsberättelse anges 285 medlemmar men bara 237 var registrerade i Scoutnet.  

Endast 10 medlemmar registrerades under höstterminen. Ett omfattande arbete med städning och 

nyregistrering har utförts. Ett antal medlemmar hade inte betalat på flera år utan att bli 

avregistrerade, en medlem hade 17 obetalda terminsfakturor i rad. 

 

95 nya medlemmar har registrerats, 39 medlemmar som slutat senaste åren har avregistrerats, ett 

stort antal scouter/ledare har flyttats till rätt avdelning och alla behörigheter har uppdaterats. 

Nu är 289 sanna medlemmar registrerade och alla utom en av de “gamla” har betalat 

terminsavgiften. De 95 nya medlemmarna fakturerades 1 april och 25 har redan betalat. 

 

Förlorade medlemsavgifter för höstterminen beräknas till 31 000 kr plus 14 000 kr i minskat 

engångsbidrag för Corona, total förlust 45 000 kr. Ytterligare 39 000 kr skulle ha förlorats under 

vårterminen utan snabb insats. Nu har vi gott hopp om att få in alla avgifter för vårterminen. 

 

Kö 

Kårens köer är nu sammanslagna och vi har 148 i kön i Scoutnet. Med den nya kön slipper vi 

samla in och hantera personuppgifter. När någon i kön blir medlem flyttar vi bara personen till 

en avdelning med ett par klick.  

 

De som fanns i kårens gamla kö har fått 2 mail om att kön stängs och att de behöver anmäla i 

Scoutnet. Alla som anmält sig igen före 6 april har fått behålla sitt gamla ködatum. Av ca 170 

gamla kön har 108 anmält sig till den ny kön. Alla gamla kölistor har Bzz kastat enligt GDPR. 

Uppgiften är slutförd. 

 

 

§ 9 Utse ny medlemsregistrator 

Tidigare medlemsregistrator har avgått. Bzz tog över rollen tillfälligt för att städa upp i 

medlemsregister och i kårens köer. Nu är städningen slutförd och kårens förlust är under 

kontroll. Ola Sundell, förälder på Vargen och Dinosaurien har anmält intresse att ta över rollen 

som medlemsregistrator. Ola jobbar med IT-system och har goda kunskaper i GDPR. Bzz och 

Ola har haft en genomgång av Scoutnet för att sätta in Ola i uppgiften. 

 

Kårstyrelsen beslutade att utse Ola Sundell till ny medlemsregistrator. 

 

§ 10 Fakturering av försenade medlemsavgifter (Frida) 

Vi diskuterade hur vi ska hantera ev. medlemmar med obetalda medlemsavgifter efter 2 

påminnelser. Kårstyrelsen beslutade att efter två påminnelser varav minst ett samtal mailas 



 
 
 
 

 

målsman och meddelas att scouten avregistreras den 30 nästkommande månad. Detta skall 

medlemsregistratorn eller kassören göra. Kårhandboken ska uppdateras med det. 

 

§ 11 Diskussion om medlemsavgifter (Eva) 

Vi har nu 6 olika medlemsavgifter registrerade i Scoutnet. Behöver vi så många? 

 

Nr   Beskrivning     Avgifter     Summa  

A    Scout på avd 8-18-år  kår 488, SSD 40, Scouterna 90  618 kr 

B    Ledare/Övr. vuxen       kår 0,    SSD 40, Scouterna 90 130 kr 

C    högst oklar avgift,        28 kr     

D    Hedersmedlemmar       0 kr 

E    Syskonrabatt 100 kr  kår 388, SSD 40, Scouterna 90 518 kr 

F    Familjescout < 8 år       kår 115, SSD 40, Scouterna 45 200 

      Familjescout >8 år          kår 115, SSD 40, Scouterna 90 245 

 

C är en obegriplig uppgift och syskonrabatten ingår inte i av årsmötet beslutad medlemsavgift. 

 

Evas medskick till mötet: Vi behöver fyra olika avgifter i Scoutnet. A, B, D och F 

 

Kårstyrelsen beslutade att Bzz kontaktar Scoutnet för att ta bort avgift C och E.  

 

 

§ 12  Digital informationshantering 

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.  

 

Uppdatering av kårens maillistor (Örjan) 

Maillistor är uppdaterade enligt tillgänglig information. Ledarlistan innehåller just nu alla som på 

något sätt anses som ledare/medlem, oavsett om de är aktiva på avdelning eller “bara” 

intresserade av vad som händer i kåren. Styrelsen beslutade inte om någon ändring. 

 

Införa en gemensam Google Drive för kårens ledare  

Bzz har förberett en Drive kallad ”Ledare” med gemensamma filer som alla aktiva ledare bör ha 

åtkomst till t.ex. filer om kårens evenemang, Kårhandbok mm. 

Alla avdelningar kommer att ha möjligheter till Google Drive. (Örjan) 

Styrelsen beslutade att alla AL får tillgång till Drive ”Ledare” till att börja med. Frida och Örjan 

går igenom listorna för AL 

 

Terminsprogram på hemsidan (Örjan) 

Nuvarande rutin är att terminsprogram skickas till Dexter Zetterman som lägger upp dem på 

kårens hemsida. Monica kollar igenom hemsidan och ser till att alla terminsprogram är aktuella. 

 

 



 
 
 
 

 

§ 13  Kårens ekonomi (Eva)  

Evas medskick till mötet: 

● Nu under våren är det inte så mycket rörelse på kontot, lite utläggsredovisningar, ett par 
lägeravgifter börjar droppa in. Fram tills bidragen kommer nu i april/maj är det traditionellt 
som minst på kontot men vi har god ekonomi. 

● Jag har börjat leta mig fram i Scoutnet och börjar förstå hur man bl.a kan följa upp 
betalningarna så meddela mig om det är något som jag skall ta tag i 

 

Efter information från distriktet om att vi måste gör av med Corona-bidraget innan 2022 slut.  

 

KS beslutade att Corona-bidraget ska användas för att stärka ledargemenskapen samt till 

investeringar. Eva får i uppdrag att kolla upp redovisningskriterierna. 

 

 

§ 14 Utbildningsbehov och behov av KUL (Lenita) 

Frågan bordlades till kommande möte. 

 

§ 15  Förberedelser för höstterminen 

Stående punkt fram till höstterminens start eftersom vi saknar arbetsgrupp för frågorna. 

Ansvariga: Frida, Monica, Matilda och Martina. 

 

Inventering av unga ledare 

Äventyrarledarna, Veronika, Gustav och Bzz ska inventera men det är inte gjort ännu.  

 

Prognos ledarsituationen/avdelning 

Vilka blir troligtvis kvar, vilka byter avdelning eller slutar? 

 

Prognos antal scouter/avdelning och kö 

Hur många scouter kan det bli? Hur många avdelningar behöver vi ha igång? 



 
 
 
 

 

 

 

§ 16  Kommande program 

Inga detaljer, bara avstämning att allt är på rull och hantera ev. avvikelser. 

Ledarkväll/ledaravslutning 

Valborg  

Scouternas dag  

Kåravslutning 

Sommarläger 

Kårstart 

Ledarhelg i september 

Basar 

Lilla julafton 

 

§ 17  Genomgång av Styrelsens Att göra-lista 

Vi gick igenom och uppdaterade listan. 

 

§ 18  Övriga frågor 



 
 
 
 

 

Inga övriga frågor togs upp. 

 

§ 19  Nästa kårstyrelsemöte 

5 maj kl. 18.30 hos Monica. Vi ska fundera på om vi ska ha en KS-helg. 

 

§ 20 Mötet avslutas 

Bzz tackade alla deltagare för ett bra möte och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Monica Lasson 

 

 

Justerare 

 

 

Robert Trygg, kårordförande  Matilda Carlberg, justeringsperson  



 
 
 
 

 

Bilaga 1 Styrelsens Att göra-lista 

Att göra Vem Skall 

vara 

klart 

Kommentar/status 

Göra klart kårstämmoprotokollet Monica Nästa KS Cissi väntar på svar från 

stämmo-ordf. och justerare 

Göra klart Drive för Styrelsen 

Rena AL-listan 

Bzz Nästa KS Harr mailat ut strukturen till 

KS + AL   KLAR 

Göra ett årshjul, flyttas till driven Monica Nästa KS  

Uppdatering av Scoutnet  Bzz - KLART 

Gå över till kö i Scoutnet Bzz - KLART 

Säkerställa att 95 sent fakturerade 

terminsavgifter blir betalda 

Eva/Ola Nästa KS 95 nya fakturor är skickade, 

60 återstår att betalas 

Ta fram ny rutin för att sköta 

Scoutnet 

 

Bzz/Ola Nästa KS  

Uppdatera hemsidan med KS och 

KST-protokoll 

Monica & IT-

gruppen 

Nästa KS  

Uppdatera till aktuella 

terminsprogram på hemsidan 

Monica April  

Uppdatera Kårkalendern på 

hemsidan med alla kårevenemang + 

hajker/övernattningar 

Monica Nästa KS  

Byta innehavare av Internet-

abonnemang från Malena till Eva 

Örjan/Eva Nästa KS  

Ny i kåren-utbildning/ 

Leda scouting (6 tim) lokalt 

Uppmuntra ledare gå andra kurser 

KS 

Lenita 

  

Inventera status på Trygga 

möten/Registerutdrag 

Monica Nästa KS  

Skapa rutin Trygga möten/ 

Registerutdrag 

Monica   

Fräken nytt arrendeavtal Lenita, Hans   

Kåren fyller 70 år 2025 - Senare  

Gå igenom lotteristånden Valborg, ej KS Valborg Stryks från listan 

Ledarutnämningar/förtjänstmärken Monica KS i april  

Värva ledare, 

 inventera unga ledare 

Bzz, Frida HT 22 Frida/Bzz ska boka möte med 

SP/WT då flera är 

intresserade av att bli ledare.  

Ledarkväll Frida/Örjan Nästa KS 2 juni kl 18.30 grillning för 

alla ledare och utmanare 

utanför lokalen. Vi bjuder på 



 
 
 
 

 

Att göra Vem Skall 

vara 

klart 

Kommentar/status 

mat och dryck. kanske lite 

lokala tävlingar.  

Ledarhelg 2-4 sep Frida/Örjan Nästa KS Frustunaby är bokad den 2-4 

september. Ledarna kommer 

kunna välja på Hantverk, 

Paddla eller vandra första 

natten samtidigt som man gör 

uppgifter.  

Uppdatera kårens Krisplan Frida/Monica Nästa KS  

Uppdatera Kårhandboken inkl.  

1. Se över riktlinjer för möten och 

utfärder eftersom det uppfattas som 

oklart vad scouter får göra utan 

närvarande ledare. 

2. Att vid obetald terminsfaktura ska 

medlemsregistrator eller kassör efter 

två påminnelser varav minst ett 

samtal ska målsman meddelas att 

scouten avregistreras den 30 

nästkommande månad.  

Bzz/Monica Nästa KS  

Uppdatera ledarfolder Bzz/Monica Nästa KS  

Stegringsplanen Matilda, 

Martina 

Nästa KS  

Lekmaterial KS, tas upp på 

AL-möte 15/5 

  

Städa och inventera Lägerförrådet Materialgruppen 

med flera 

  

Kårläger 2023, förankra idé och utse 

ansvariga 

KS, tas upp på 

AL-möte 15/5 

  

Säkra kontoret enligt GDPR dvs 

städa bort onödiga personuppgifter 

VEM?   

Ta reda på krav på redovisning av 

Corona-bidrag 

Eva maj  

Basar, boka lokal/tidigast v 46 

lämpligen 19/26 nov 

Monica April  

 

  



 
 
 
 

 

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 

2 Ledarkväll 

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 feb-3 mars  Sportlov 

13 juni       Skolan slutar 

 

 


