
 
 
 

 

Kårstyrelsen 

Protokoll styrelsemöte 2022-06-08 

 

Deltagare  Robert “Bzz” Trygg, ordförande  

 Frida Liif 

 Eva Kindbladh 

 Örjan Berglin  

 Lenita Jällhage 

 

Frånvarande Matilda Carlberg 

 Martina Palm  

 Monica Larsson 

 

Styrelsens viktigaste utmaningar 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 

Örjan Berglin utsågs till mötessekreterare och Eva Kindbladh till att tillsammans med ordförande 

justera mötets protokoll. 

 

§ 3  Dagordning 

§ 1  Mötet öppnas 

§ 2  Utse mötessekreterare och justeringsperson 

§ 3  Dagordning 

§ 4  Föregående protokoll 

§ 5 Inkommande post, obesvarad kommunikation från medlemmar 

§ 6  Rapport från kårens avdelningar 

§ 7 Kårens ekonomi (Eva) 

§ 8 Förberedelser för höstterminen 

§ 9 Fräkenbotten 

§ 10 Utbildningsbehov och behov av KUL (Lenita) 

§ 11  Närvarorapportering VT 

§ 12  Inköp av ny skrivare/kopiator 

§ 13  Kommande program 

 - sommarens läger 

 - Ledarkväll (Frida/Örjan) 

 - Ledarhelg 2-4 sep (Frida) 



 
 
 

 

 

§ 14  Genomgång styrelsens Att göra-lista 

§ 15  Övriga frågor 

§ 16  Nästa kårstyrelsemöte 

§ 17 Mötet avslutas 

 

Dagordningen för mötet godkändes. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående styrelseprotokoll är justerat men protokoll från april och maj är inte publicerade på 

hemsidan. 

BESLUT: Protokollen skickas till Dexter för publicering på hemsidan, länken mailas sedan ut till 

ledarslingan. 

 

BESLUT: Monica Larssonfår i uppdrag att skapa en mapp i Google Drive, där 

kårstämmoprotokollet och andra handlingar som behövs för kårens redovisning. Malena Beijer 

ska tillfrågas om struktur och innehåll. 

 

§ 5  Inkommande post, obesvarad kommunikation från medlemma 

Följande inkommande kommunikation ska besvaras: 
 

- lån av lokal (vi behöver en policy kring detta) 

BESLUT: uthyrningen godkänns med följande villkor: hyra för 3 timmar är 500 kr. Lokalen ska 

lämnas i städat skick. Om städningen inte genomförs på godkänt sätt utgår en avgift om 1 500 kr. 

BESLUT: Lenita Jällhagepratar med Gnidde och ser till att en städrutin tas fram. 

 

- mail från Mårten om bidrag till Jamboree 22 

BESLUT: bidrag om 10 000 kr tilldelas lägrets budget. 

 

- Frustunaby vänners inbetalningskort skickar Monica till Eva 

- Föreningen scoutmuseets vänner 

Kallelse till extra digitalt årsmöte ändring av stadgar paragraf 9 Revision, att ta bort auktoriserad 

revisor som de inte behöver och kostar massa pengar. Samt kallelse till ordinarie 

föreningsstämma 19 nov kl 14. 

BESLUT: ingen deltar från kårstyrelsen från Kärrtorp. 

 

- Information om att söka pengar från S:t Göranskommittén 

 

§ 6 Rapport från kårens avdelningar 

Spårare 

 

Upptäckare 

 

Äventyrare 

 

mailto:larsson.mon@gmail.com
mailto:lenita.jallhage@tindrabild.se


 
 
 

 

Utmanare 

Wild Teens har avslutat sin verksamhet. Gustav Martling och Nils Merkel kontaktas av Robert 

Trygg för avtackning, återlämnande av nyckelbrickor och ev. annat, samt inlämning av 

närvarorapport och verksamhetsberättelse. 

 

§ 7 Kårens ekonomi (Eva)  

Bzz rapporterade att ca 1 juni betalades den sista medlems fakturan dvs nu har alla medlemmar 

betalat för första gången på minst 9 år. Scoutnet ger ett bra stöd och om bara medlemsregistrator 

och kassör hjälps åt kan vi få alla att betala varje termin. 

 

Från fg KS: Gustav Martling och Hampus Asplund har betalat full avgift trots att de har varit 

assistenter/ledare. Gustav Martling har fått överskjutande del återbetald av Eva.  

Hampus återstår.  

 

Eva rapporterade att det är under behandling. 

 

Kursavgifter för TG-kurs: två ledare går just nu TG-kursen och har äskat att kåren ska stå för 

kursavgiften. 

Styrelsen konstaterade att kårhandboken är otydlig vad gäller kurskostnader och behöver ses 

över. Se kårhandboken 2.8.2 och 2.10.3. 

BESLUT: kåren står för kursavgiften men ej för övriga kostnader som till exempel 

resekostnader. 

BESLUT: före anmälan till kurs som deltagaren önskar att kåren ska betala, måste kassören 

kontaktas för godkännande. 

 

§ 8 Förberedelser för höstterminen 

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

Ansvariga: Frida, Matilda, Martina, Bzz. 

 

Bzz rapporterade att vi har tre ledare på G för att starta en ny familjescoutavdelning. Bzz och 

Maja Knochenhauer ska träffa de nya ledarkandidaterna på måndag 13 juni kl. 17 i Scoutlokalen. 

 

Tidplan   Klart 

när Status 

1. Prognos på scouter och avdelningar (Bzz) 6 maj   Klar 

2. Avdelningar och mötesdagar plan (Bzz, Frida) 10 maj  Pågår 

3. Bemanna avdelningar till ca 70 %  16 maj 

Tänka ut bra kombinationer ()  

+ ställa “Hej vad vill du göra i höst?”-frågor 

4. Erbjudande via Google Forms till scouter och till kön  17 maj 

Ett Form för varje gren 

5. Hantera resultat dvs placera ut scouter 1 juni 

6. Meddela resultat   15 juni 

7. Påfyllning av scouter löpande   20 aug 

 



 
 
 

 

Scoutkön 

7 jun har vi 192 personer i kön, fg KS 178.  

Från fg KS: Matilda, Martina och Monica skickar ut inbjudningsbrev. Brevet bör vara ute i 17 

maj, se nedan. 

 

Prognos över antal scouter och avdelningar 

 

Familjescouter Kö Björnung Ny Avd    Summa Kapacitet Får ej plats 

2017 7 5  Bara 2015 & 2016 tas in i höst 5   

2016 17 5 0    22   

2015 27 7 0    34   

Kö summa 44      61 40 21 

Spårare Kö Björnung Vargen Grodan Dino  Summa Kapacitet Får ej plats 

2014 44 7     51   

2013 29  13 11 16  69   

Kö summa 73      120 75 45 

Upptäckare Kö Vargen Grodan Dino Ringen Stacken Summa Kapacitet Får ej plats 

2012 19 7 12 6 0 1 45   

2011 8   1 12 15 36   

Kö summa 27      81 50 31 

Äventyrare Kö Ringen Stacken Elementen Ny Avd  Summa Kapacitet Får ej plats 

2010 9 15 11    35   

2009 3   10 0  13   

2008 3   9 0  12   

Kö summa 15      60 48 12 

Utmanare Kö Element Semper    Summa Kapacitet Får ej plats 

2007 1 1 3    5   

2006 1  2    3   

2005 0  10    10   

2004 0  5    5   

Kö summa 2      23 30 - 

 

Inventering av unga ledare 

Alla scouter på äventyrare och utmanare har tillfrågats om de vill bli ledarassistenter.  

Alla  6,7 ? på SP/KNUG, Matilda/Martina från SP och 2-4 äventyrare vill vara på avdelning. 

Det innebär en ökning med 4-8 unga ledare/ledarassistenter vilket är positivt. 

 

Ledarsituation 

Alla befintliga ledare/asssistenter har tillfrågats om de blir kvar, byter avdelning eller slutar. 

Flertalet fortsätter där de är nu. Kjelle går till ny äventyraravdelning på onsdagar. Hampus 

Asplund tar en paus. Gustav Martling och Nils Merkel slutar mm. 



 
 
 

 

 

Vi har fått 4 nya ledarkandidater till ny familjescoutavdelning varav 3 verkar vara nära positivt 

beslut.Vi har 13 ledarkandidater till spårarna och 2 till Upptäckarna. Malena/Örjan kontaktar 

spårarkandidaterna. VEM kontaktar UPPTÄCKAR-kandidaterna? 

 

§ 9  Fräkenbotten 

Från fg KS: Frågan bordlades till kommande möte. 

Lenita rapporterade från synen som gicks på Fräken den 26 mars av Lenita, Bosse och Hasse. Ny 

syn tillsammans med förvaltare och en till från kommunen gjordes några dagar senare. 

Inspektion av fallna eken, åtgärd krävs där, kommunen fixar. Murket trä i trappan till loftet. 

Fasaden behöver underhåll. Murkna stockar i ladan - kommunen återkommer om åtgärd. Ev 

behöver en av komposterna bytas ut. Problem med murstocken - sotaren har konstaterat en 

spricka men det är inte eldningsförbud. Bosse har skaffat ny glödtunna till ladan. 

Vad får vi göra med marken? Oklart läge, gamla instruktioner finns men kan vara inaktuella. 

Badbrygga fick tummen upp av nya förvaltaren, oklart vem som ska stå för den. 

Nya vattenprover har tagits i pumpen vid huset. Vattnet är tjänligt men innehåller partiklar. Filter 

behöver installeras. Ur den andra vattenpumpen: kom inget vatten. Har varit e. coli-bakterier vid 

tidigare vattenprov. 

En ris- och röjhelg ska planeras in till hösten. 

 

BESLUT: för höstterminen kan bara Kärrtorp boka fram till 1 september. För vårterminen kan 

bara Kärrtorp boka fram till 1 februari. Utomstående kan anmäla intresse och läggs då till i en 

kölista som hanteras efter 1 september/1 februari. 

BESLUT: Ris- och röjhelg genomförs preliminärt 22-23 oktober. 

 

§ 10 Utbildningsbehov och behov av KUL (Lenita) 

Från fg KS: Frågan bordlades till kommande möte. 

Kåren planerar att anordna en Ny i kåren-kurs i egen regi och att nya ledare ska delta i Leda 

scouting under hösten. 

BESLUT: frågan bordläggs till nästa möte. 

 

§ 11  Närvarorapportering VT 

Malena som är bidragsombud har meddelat till Robert att hon kommer att begära in 

närvarorapporter för vårterminen från alla avdelningar.  

 

§ 12 Inköp av ny skrivare/kopiator 

Henrik Nilsson ska köpa in ny skrivare/kopiator till kontoret. 

 

§ 13 Kommande program 

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

 

Ledarkväll 2 juni 

Från fg KS:  

2 juni kl 18.30 grillning för alla ledare och utmanare utanför lokalen. Vi bjuder på mat och 

dryck, kanske lite lokala tävlingar.  



 
 
 

 

 

Ledarkvällen 2 juni ställdes in med kort varsel pga både sjukdom och dåligt väder.  

Frågan tas upp på ledarhelgen. 

 

Upptäckarläger Vässarö 

 

Miniscout 

 

Jambore22 

Mårten har äskat pengar, se Ekonomi.  

 

Kårstart 23 aug  

Från fg KS: Martina/Matilda gör en inbjudan 

Brobyggare behövs, KNUG/SP ska tillfrågas, Bzz samordnar. 

 

Ledarhelg i 2-4 september 

Från fg KS:  

Frustunaby är bokad den 2-4 september. Ledarna kommer kunna välja på Hantverk, Paddla 

eller vandra första natten samtidigt som man gör uppgifter.  

Frida kommer att skicka ut en inbjudan. 

Inbjudan kommer att skickas ut snart. 

 

Basar 

 

Lilla julafton 

 

§ 14  Genomgång av Styrelsens Att göra-lista 

Vi gick igenom och uppdaterade listan. 

 

§ 15  Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

§ 16  Nästa kårstyrelsemöte 

Från fg KS: Vi ska fundera på om vi ska ha en KS-helg. 

XX aug??? juni kl. 18.30 i VAR? 

 

§ 17 Mötet avslutas 

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

 

 

Vid protokollet 

 

Mötessekreterare Örjan Berglin 

 

 



 
 
 

 

Justerare 

 

 

Robert Trygg, kårordförande  Eva Kindbladh, justeringsperson  



 
 
 

 

Bilaga 1 Styrelsens Att göra-lista 

Att göra Vem Klart till Kommentar/status 

Göra klart 

kårstämmoprotokollet 

Monica Nästa KS Martina för justering väntar på svar från 

stämmo-ordf. och justerare 

Göra klart Drive för Styrelsen 

 

Bzz Nästa KS Har mailat ut strukturen till KS + AL 

Rensa AL-listan Örjan  KLART 

Göra ett årshjul, flyttas till 

driven 

Monica Nästa KS  

Säkerställa betalning av 95 sent 

fakturerade terminsavgifter 

Eva/Ola Nästa KS Alla har betalat! 

KLART 

Ta fram ny rutin för att sköta 

Scoutnet 

Bzz/Ola Nästa KS  

Uppdatera hemsidan med KS 

och KST-protokoll 

Monica 

& IT-

grupp 

Nästa KS  

Uppdatera Kårkalendern på 

hemsidan med alla 

kårevenemang + 

hajker/övernattningar 

Monica Nästa KS  

Ny i kåren-utbildning/ 

Leda scouting (6 tim) lokalt 

Uppmuntra ledare gå andra 

kurser 

KS 

Lenita 

 Pågår 

Inventera status på Trygga 

möten/Registerutdrag 

Monica Nästa KS Pågår 

Skapa rutin Trygga möten/ 

Registerutdrag 

Monica OBS Varje AL kollar sina ledare/assistenter 

och meddelar KS, Alla lägeransvariga 

föräldrar 

Fräken nytt arrendeavtal Lenita, 

Hans 

 Pågår 

Kåren fyller 70 år 2025 - Senare  

Ledarutnämningar   Bzz har inventerat och uppdaterat en lista 

på styrelsens Drive. 

Bzz har skickat ut information till alla 

utnämningsbara 29 maj. Hittills har ingen 

anmält intresse för ledarutnämning. 

Förtjänstmärken Monica 

Bzz  

 

KS i april Bzz har inventerat och uppdaterat en lista 

på styrelsens Drive. Ska delas ut på 

kårstarten. Flertalet men inte alla märken 

är inköpta. Monica köper in de som 

saknas. 

Värva ledare, inventera unga 

ledare 

Bzz, 

Frida 

HT 22 KLAR 



 
 
 

 

Att göra Vem Klart till Kommentar/status 

Krisplan - uppdatering Frida/ 

Monica 

Nästa KS Tas upp på 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/Mon

ica/Hele

na Paues 

Nästa KS Ej påbörjat 

Uppdatera ledarfolder Bzz/ 

Monica 

Nästa KS  

Stegringsplanen behöver 

uppdateras 

Matilda, 

Martina, 

Helena 

Paues 

Nästa KS  

Lekmaterial KS, tas 

upp på 

AL-möte 

15/5 

 Togs ej upp på AL-möte 15 maj 

Städa och inventera 

Lägerförrådet 

Material

gruppen 

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 

Monica   

Ta reda på krav på redovisning 

av Corona-bidrag 

Eva maj KLART? 

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 Vässarö 

18-21 Miniscout Spårare + Familjescouter 

 

Juli 

30/7-6/8 Jamboree 

 

Augusti 

23  Kårstart 18.30 

29 KS 18.30 

 

September 

1 Avdelningarnas bokningar av Fräken för höstterminen ska vara klara 

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 

??  Påsklov 

13 juni       Skolan slutar 

 

 


