PROTOKOLL 503
MÖTE

Styrelsemöte

TiD

Torsdag 5.3.2020 kl. 18:00-19:03

PLATS

Helsingfors KFUK:s föreningshem

NÄRVARANDE
Ordförande

Laura Tuovinen

Styrelse
Laura Heino, vice kårchef (frånvarande)
Tony Ahlgrén, kårekonom
Victor Spiby, materialförvaltare
Martina ”Malou” Somppi, sekreterare
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§1

Mötets inleds
Kårchef Laura Tuovinen hälsade alla välkomna och
inledde mötet klockan 18:00

§2

Mötets laglighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och
beslutsfört.

§3
§4

Godkännande av protokoll
I.

Godkännande av protokoll 501
Beslut: styrelsen godkände protokoll 501

I.

PäPa ja Uusimaa: Luotsikoulutus 9.2,
Helsingfors.

Anmälningsärenden
En ledare från kåren deltog.
II.

Sportis 14-19.2, Lärkans i Esbo.

19 vargungar, 6 äventyrsscouter, 6 spejarscouter, 7
explorerscouter, 9 ledare och en familjescout deltog.
III.

Thinking day filmkväll 22.2, Scoutkällaren.

4 ledare, 4 explorerscouter och en gäst från annan kår
deltog.
IV.

Äventyrsscoutsutfärd till yle 25.2, Helsingfors.

Det var trevligt och mycket lärorikt. 8 äventyrsscouter,
1 ledare och 2 explorerscouter deltog.
V.

FiSSc Första hjälpen -kurs 29.2-1.3, Åbo.

2 ledare och 2 explorerscouter från kåren deltog.

§5

Godkännande av nya medlemmar
I.
II.

Ingen hade avgått eller skrivit in sig i kåren.
Styrelsen konstaterade att kårens
medlemsantal därmed ser ut enligt följande:
26 vargungar
9 äventyrsscouter
13 spejarscouter
9 explorerscouter
2 roverscouter
23 äldre ledare
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1 familjescout
1 understödande medlem
5 hedersmedlemmar
Sammanlagt 89 medlemmar

§6

Kårens vårmöte
Möteskallelsen skall skickas ut idag (5.3.2020).
Verksamhetsberättelsen skickas ut åt styrelsen per epost under 6.3.2020. Efter att styrelsen godkänt den
skickas materialet ut till alla.

§7

Kårens ledarseminarium
Programförslag: team-building, veckomötesledare för
hösten, hur bekanta är kårens ledare med olika av
kårens styrande dokument, genomgång av
uppdateringen av kårens mötessystem och
rekommendera deltagande i andra organisationer som
behöver hjälp.

§8

Ekonomi
I.

Godkännande av ekonomireglementet

Ändringsförslag: tydligare om vilka inköp som går
från vilken budget, vilka är materialförvaltarens
friheter utan styrelsebeslut, stödjandet av
utlandsresor/läger (en kårmedlems första
världsscoutjamboree, övriga utlandsresor enligt
ansökan, andra dyra läger också enligt ansökan) och
hur snabbt man måste komma med
kompensationskvitto till kårekonomen.
II.

§9

Styrelsen diskuterade kårlokalens nycklar.

Övriga ärenden
Förslag om att ta i bruk Jänkäsusi (ett halv-officiellt
märkessystem med avancerande nivåer för deltagande
i olika scoutaktiviteter) för att motivera scouterna att
delta i fler utfärder, hajker och diverse
utomhusevenemang. Detta skulle främja de kårens
femårsmålsättningar som gäller att scouterna i kåren
skall ha bra kunskaper i utomhusfärdigheter.
Beslut: kåren tar i bruk detta under våren 2020.

§10

Kommande möten
I.

Vårmöte 19.3
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Malou skall laga mat för vårmötet.
II.

FiSSc vårmöte 21.3

Malou Somppi och Laura Heino deltar. Kåren kommer
att rösta för det logoförslag som det enades om på
kårkvarteret.
III.

§11

Styrelsemöte 16.4

Mötet avslutas
Kårchef Laura Tuovinen avslutade mötet klockan
19:03

Laura Tuovinen, kårchef

Martina Somppi, sekreterare
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