PROTOKOLL 504
MÖTE

Styrelsemöte

TiD

Torsdag 12.3.2020 kl. 15:52-18:33 och 19:35-20:22

PLATS

Onlinemöte på WhatsApp

NÄRVARANDE
Ordförande

Laura Tuovinen, kårchef

Styrelse
Laura Heino, vice kårchef
Martina ”Malou” Somppi, sekreterare
Victor Spiby, materialförvaltare (närvarande
fr.o.m punkt 9)
Tony Ahlgrén, kårekonom (frånvarande)
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Mötet inleds
Mötets laglighet och beslutsförhet
FS och FiSSc informerar om beslut gällande COVID-19
WOSM råder gällande COVID-19
THL rekommenderar gällande COVID-19
Kårens beslut
Förverkligande av kårens beslut
Paus i mötet
Kårens vårmöte
Kårens ledarseminarium
Mötet avslutas
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§1

Mötets inleds
Mötet inleddes klockan 15:52

§2

Mötets laglighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och
beslutsfört.

§3

FS och FiSSc informerar om beslut gällande COVID-19
Finlands Scouter och Finlands Svenska Scouter
informerade på eftermiddagen den 12 mars 2020 att
all närvarobaserad scoutverksamhet i Finland skall
läggas på is fram till den 15 april 2020. Beslutet
grundade sig på Finlands regerings riktlinjer gällande
att fritidsverksamhet skall begränsas, samt WOSM:s
rekommendationer som redogörs för i punkt 4.

§4

WOSM råder gällande COVID-19
World Organization of the Scout Movement rådde alla
sina medlemmar att undvika folkrika områden eller
träffar så långt som möjligt och att upprätthålla ett
socialt avstånd på minst 1 meter, bland många andra
tips.

§5

THL rekommenderar gällande COVID-19
Institutet för hälsa och välfärd informerade den 12
mars 2020 om de åtgärder finländare skulle ta för att
minimera spridningen av coronaviruset. Dessa
inkluderade bl.a att inte umgås i stora grupper, delta i
evenemang eller stora möten och att hålla minst 1
meters avstånd till medmänniskor som visar symtom
av influensa.

§6

Kårens beslut
Styrelsen bestämde att lägga kårens verksamhet på is
med omedelbar verkan tills den 15 april 2020, i
enlighet med FS:s beslut.

§7

Förverkligande av kårens beslut
I.

II.

Styrelsen bestämde att skicka information om
pausen från centralt håll för att undvika att
motstridig information kommer i spridning.
Vice kårchef Laura Heino skickade ut ett e-post
åt alla kårmedlemmar samt föräldrar klockan
18:13
Styrelsen bestämde att också hemsidan skall
uppdateras med information, men att kåren
väntar på eventuellt material från FiSSc före
kårens sociala medier uppdateras.
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III.

§8

Kåren skall göra sitt yttersta för att hålla
stämningen uppe under pausen och skall
utreda möjligheten till alternativt program.

Paus i mötet
Mötet tog paus klockan 18:33 och fortsatte igen 19:35

§9

Kårens vårmöte
Olika alternativ diskuterades.
Beslut:
I.
II.

III.

§10

Vårmötet skjuts upp på obestämd tid enligt
föreningslagen.
Information om detta skall gå ut på alla de
kanaler som vårmöteskallelsen gått ut via, dvs.
e-post, hemsidan samt en lapp på
anslagstavlan i scoutkällaren.
Kårens ledare informerades om detta beslut
också via kårens WhatsApp-chat klockan 20:29
den 12 mars 2020.

Kårens ledarseminarium
Beslut:
I.
II.

§11

Kårens vårseminarium skjuts upp på obestämd
tid.
Styrelsen skall hitta ett nytt datum för
evenemanget.

Mötet avslutas
Mötet avslutades klockan 20:22

Laura Tuovinen, kårchef

Martina Somppi, sekreterare
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