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§1

Mötets inleds
Kårchef Laura Tuovinen hälsade alla välkomna och
inledde mötet klockan 18:07

§2

Mötets laglighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och
beslutsfört.

§3

Godkännande av nya medlemmar
I.
II.

Styrelsen godkände inga nya medlemmar eller
avskedsansökningar.
Styrelsen konstaterade att kårens
medlemsantal därmed ser ut enligt följande:
26 vargungar
9 äventyrsscouter
13 spejarscouter
9 explorerscouter
2 roverscouter
23 äldre ledare
1 familjescout
1 understödande medlem
5 hedersmedlemmar
Sammanlagt 89 medlemmar

§4

Anmälningsärenden
I.

§5

Jamboree on the Internet Special edition 3-5.4
• 5 kårmedlemmar från 3 olika länder
deltog i evenemanget

Bestämt på ledarmötet 20.5
Styrelsen konstaterade att följande ärenden
behandlats och bestämts på det virtuella ledarmötet
den 20.5.2020
I.

Kåren kommer inte att ha en gemensam start
för hösten. Istället kommer förläggningen på
Lärkans 28-30.8 att fungera som terminsstart.
På de möten som scouter som ska uppflyttas
har före detta evenemang kommer de att vara i
sina gamla åldersgrupper för att sedan flyttas
upp på evenemanget.
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II.

§6

Programpaketet som förbereds som ersättning
för förbundslägret Najs 2020 kommer att
användas på ett passande evenemang på
hösten.

Sommarinfo åt kårens medlemmar
Styrelsen bestämde att ett info-mejl om sommaren och
hösten skall gå ut till kårens samtliga medlemmar.
Mejlet skall skrivas av styrelsen och innefatta följande:
I.
II.
III.

IV.

§7

Instruktioner och reklam för
distansscoutmärket #scoutahemma.
Datum för kårens vårmöte
Information om sommaren
• grupper får ha program på sommaren,
men alla deltagare skall själva ta ansvar
för att de håller trygga avstånd och inte
har några sjukdomssymptom.
• åldersgruppsledare uppmanas beakta
hygien redan i samband med
planeringen av eventuella evenemang
på sommaren.
Information om höstens verksamhet
• Förläggning på Lärkans 28-30.8.2020
• Höstförläggning 2-4.10.2020

Terminstartsförläggning på Lärkans
I. Scoutstugan Lärkans är bokad för kårens bruk 2830.8.2020
II. Styrelsen konstaterade att en person med ansvar
för att hålla i trådarna gällande marknadsföring
och helhetsbild behövs.
III. Programpaketet som ersätter förbundslägret Najs
2020 kommer att fungera som program, om
passligt för lokalen och omgivningen.

§8

Hösten 2020
I.
II.

III.

Styrelsen konstaterade att ledarsituationen för
hösten bör kartläggas så snabbt som möjligt.
Icke-aktiva ledare skall också kontaktas för att
se om det bland dem finns intresse för att
återaktivera sig.
Spejarscouter som blir uppflyttade skall
tillfrågas om ifall de skulle vara intresserade av
ett passligt krävande uppdrag inom kåren.
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§9

Höstförläggning 2-4.10.2020
Styrelsen konstaterade att en person med ansvar för
förläggningen behövs så att planeringen kan
komma igång.

§10

Kårens vårmöte
I.
II.
III.

§11

Finlands Svenska Scouters vårmöte
I.
II.
III.

§12

Styrelsen bestämde att kårens vårmöte skall
hållas i början av augusti.
Vårmötet kommer att vara närvarobaserat
med möjlighet att delta på distans.
Om datum bestämdes att ledare i kåren skall
tillfrågas om vilka datum som föredras.
Finlands Svenska Scouters vårmöte äger rum
den 3.6.2020
Martina Somppi skall delta som representant
för kåren
Fullmakterna som behövs skall ordnas av
kårchef Laura Tuovinen före utsatt tid

Diskussion om andlig fostran
Styrelsen noterade att diskussionen om andlig
fostran saknar ett datum och helst skall hållas på
hösten. Styrelsen konstaterade även att
marknadsföringen för tillfället är viktig för att så
mångsidiga åsikter och röster som möjligt skall
höras på mötet.

§13

Kommande möten
Datum för nästa styrelsemöte bestäms efter att
samtliga styrelsemedlemmar kontaktats om sina
tidtabeller.

§14

Mötet avslutas
Kårchef Laura Tuovinen avslutade mötet klockan
18:38
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Laura Tuovinen, kårchef

Martina Somppi, sekreterare
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